8. marts 2007

Northern Rock hæver indlånsrenten til 4,75 pct.
·
·

Den nominelle variable rente hæves med 0,5 pct. fra 4,25 til 4,75 pct.
Stigningen har virkning pr. 9. marts 2007

I kølvandet på Nationalbankens udmelding om hævning af diskontorenten fra
3,50 til 3,75 pct. forhøjer Northern Rock indlånsrenten for sine danske
opsparingskunder med 0,50 fra 4,25 til 4,75 pct.
Northern Rock tilbyder nu en nominel rente på 4,75 pct. og øger dermed
afstanden ned til de øvrige danske pengeinstitutter.
“Vi er stolte over med øjeblikkelig virkning at kunne give de danske opsparere
en forøgelse af deres rente, som er større end Nationalbankens hævning af
diskontorenten. Det understreger vores position som markedsledende i
Danmark med en gennemskuelig, højt forrentet og gebyrfri opsparingskonto
uden komplicerede forudsætninger og begrænsninger. Vi er glade for at
stimulere den danske konkurrence på opsparingskonti, så danskerne får en
bedre rente,” siger Jan Thygesen, Northern Rock Savings Banks direktør.
”Antallet af nye konti oprettet efter vores lancering i februar har allerede
overgået vores forventninger, og vi har måttet hyre flere folk for at følge med
efterspørgslen. Vi regner med, at denne nye forøgelse af renten vil tiltrække
endnu flere kunder,” siger Jan Thygesen og tilføjer:
”Som vi meldte ud ved lanceringen, er Northern Rock kommet for at blive på
det danske marked, og vi mener, at vores seneste tiltag er godt nyt for både
eksisterende og nye kunder. Vores konto er åben for alle, som vil sætte mere
end 5000 kroner ind. Kontoen er en del af vores langsigtede strategi i
Danmark, hvor det er vores intention at udvide vores sortiment med flere
særdeles konkurrencedygtige, gebyrfri opsparingstilbud.”
Ifølge Northern Rocks beregninger kan danske opsparere samlet set tjene ca.
14,75 milliarder i ekstra forrentning ved at skifte til Northern Rocks
opsparingskonto.
Yderligere oplysninger:
· Om opsparingskontoen, se www.northernrock.dk
· Eller kontakt direktør i Danmark, Jan Thygesen på 88 96 87 50
· Eller John Watson, Operational Director, Corporate Communications på +44 191 279
46 76
Bilag:
· Faktaark om opsparingskontoen
· Faktaark om Northern Rock

