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Med baggrund i et realkreditlån tilbyder Realkredit 
Danmark via Danske Bank (herefter Banken) kun-
derne at kunne indgå en renteswap. 
 
En renteswap er et finansielt instrument, som en 
virksomhed kan benytte til at afdække de renterisi-
ci, der knytter sig til et realkreditlån.  
 
En renteswap kan tilpasses til virksomhedens risi-
koprofil, uden at det er nødvendigt at omlægge 
eller ændre det eksisterende låneforhold. 
 
Udveksling af renter 
En renteswap er en kontrakt om at bytte rentebeta-
linger (i samme valuta) – fra variabel til fast rente 
eller omvendt mellem virksomheden og banken. 
 
Renteswappens kan tages med i overvejelserne, 
hvis: 

- virksomheden har et behov for at afdække 
sin risiko på nogle betalinger 

- det underliggende realkreditlån er af en vis 
størrelse (minimum i størrelsesordenen  
1 mio. kr.) 

- engagementet har en vis løbetid (1-10 år, i 
enkelte tilfælde længere) 

- virksomheden har forventninger om en 
renteudvikling, som gør det fordelagtigt at 
omlægge de givne betalinger til nye vilkår. 

 
Omkostninger 
Der er ingen direkte omkostninger forbundet med 
anvendelsen af swaps. Bankens omkostninger på 
en swapforretning er indregnet i kontraktens rente-
sats. 
 
Derfor er det ofte billigere for virksomheden at 
benytte swaps end at gennemføre en formel om-
lægning af vilkårene for det underliggende enga-
gement.  
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En mellemstation 
Ved hjælp af renteswaps kan virksomheden gøre 
bestående låneaftaler mere fleksible og herigennem 
værne sig mod de risici - eller få del i det udbytte – 
der knytter sig til de løbende ændringer i markedet. 
 
Kræver nøjagtighed 
Løbetiden for en renteswap er mellem 1 og 10 år, 
svarende til det oprindelige realkreditlån. Den lan-
ge løbetid gør det særligt vigtigt at definere alle 
betalingsintervaller og renteberegninger ganske 
nøjagtigt ved kontraktens indgåelse, fordi usikker-
hed om disse forhold vil have stor betydning for 
swappens  

værdi. Swapkontrakter kræver derfor nøjere udred-
ninger end f.eks. handel med obligationer. 
 
Der vil under normale forhold være lige så stor 
likviditet i et renteswapmarked som i statsobligati-
onsmarkedet. 
 
Undgå låneomlægning 
Hvis en virksomhed f.eks. har et fastforrentet lån, 
og på grund af forventninger om et faldende rente-
niveau ønsker finansieringen omlagt til en variabel 
rente, kan den vælge at spare udgifterne til en låne-
omlægning. 
 
I stedet for at omlægge supplerer virksomheden det 
bestående lån med en renteswap hos banken.  
 
Eksempel: 
Virksomheden har et FlexLån® type F5 på 30 mio. 
kr., hvor renten er fast i 5 år. Renten på lånet er 
3,25% p.a. Der indgås en renteswap med Banken 
løbende indtil næste refinansiering af lånet. Kon-
traktbeløbet er på 30 mio. kr., men som nævnt sker 
der ingen udveksling af hovedstolene af det bag-
vedliggende realkreditlån. 
 
Den rente, virksomheden skal i perioden betale 3 
måneders CIBOR  + 1% p.a. til banken. 
 
Virksomheden indgår en renteswap med banken: 

1. virksomheden betaler 3 måneders CIBOR 
+ 1% p.a. til banken. 

2. Banken betaler 3,25% p.a. kvartårligt til 
virksomheden. 

3. Gevinst: hvis CIBOR + 1% p.a. er lavere 
end 3,25% har renteswappen været en ge-
vinst for virksomheden. 
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