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Oslo, 8. januar 2015 

Nordea setter ned fastrenten igjen 
 
Siden årsskiftet har Nordea kuttet fastrenten med 0,8 prosentpoeng. Nå kan renten bindes fra 
2,5 prosent. 

 

- Alle kunder som nå ønsker å binde renten, får et svært konkurransedyktig fastrentetilbud fra 

Nordea, sier leder for bankvirksomheten i Nordea Norge, John Sætre. 

 

Både kunder under 34 år og kunder i Premium-programmet får den billigste fastrenten på 2,5 

prosent, mens alle kunder kan binde renten på 2,65 prosent (3 års binding). 

 

- Fastrente er et godt tilbud for deg som trenger forutsigbarhet. Nordea er konkurransedyktig på både 

fast- og flytende rente, og våre dyktige rådgivere er tilgjengelige alle dager, hele året. Går du inn på 

en fastrenteavtale nå, er du som er under 34 år, garantert en rente på 2,7 prosent de fem neste 

årene. Det kan være en god forutsigbarhet å ha med seg for mange, forteller Sætre. 

 
Bør man binde renten nå? 

Å velge fastrente er i teorien det samme som å kjøpe en forsikring mot at boutgiftene øker dersom 

lånerenten går opp. I mange tilfeller er nå fastrenten lavere enn den flytende, noe som gjør tilbudet 

ekstra gunstig for mange kunder. Man kan også velge en kombinasjonsløsning hvor en del av lånet 

har fast rente- og en del har flytende rente. 

 

Nye fastrentesatser gjelder fra i dag, 08. januar 2015.  Oversikt over nye rentesatser finner du på 

nordea.no. 

 
For mer informasjon kontakt: 
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef i Nordea Norge. Tlf. 977 53 453. 

 E-post: unni.stromstad@nordea.no 
 


