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Danmark står i en alvorlig situation som følge af udbruddet af coronavirus. Ud over de store 

sundhedsmæssige konsekvenser af COVID19 trækker udbruddet også dybe spor i dansk erhvervsliv 

og på de danske arbejdspladser landet over. Regeringen og Finans Danmark er derfor enige om denne 

fælles erklæring, der gælder frem til sommeren 2020, med henblik på at bidrage til at bringe Danmark 

og dansk økonomi bedst muligt gennem den aktuelle krise. 

 

De danske penge- og realkreditinstitutter er forskellige i deres forretningsmodeller, ejerformer, 

investorbase m.v., men fælles for dem er, at de spiller en vigtig rolle i den aktuelle svære økonomiske 

situation med at sørge for likviditet og kreditgivning til erhvervsliv og husholdninger. De spiller også 

en vigtig rolle for at sikre, at en række af regeringens initiativer får den ønskede effekt for likviditeten 

for ikke mindst de trængte erhverv og arbejdspladser. Mange institutter har allerede været ude med 

tilsagn om at hjælpe kunderne igennem, og der er åbnet for en række værktøjer, som kan hjælpe til at 

holde hånden under kunderne.  

 

Regeringen har allerede taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde de økonomiske 

konsekvenser som følge af udbruddet. Disse initiativer vil holde hånden under det danske samfund, 

erhvervsliv og arbejdspladser. Initiativerne retter sig mod dels at understøtte midlertidigt bortfald af 

omsætning og indkomst (kompensationsordninger) og dels styrkelse af likviditet og 

udlånsmuligheder (frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer, statslige garantiordninger og 

udskydelse af betalingsfrister for moms og A-skat). Dermed er der skabt rammerne for, at et trecifret 

milliardbeløb kan komme ud og arbejde i de danske virksomheder og hos de danske husholdninger. 

 

Nationalbanken har taget ekstraordinære skridt og har bl.a. etableret en ekstraordinær udlånsfacilitet 

med variabelt forrentede 3-måneders udlån. Denne ordning vil sikre kreditinstitutterne adgang til 

billig likviditet.  

 

Finanstilsynet har ligeledes udvist fleksibilitet, og har senest den 19. marts 2020 tilkendegivet, at 

Finanstilsynet vil acceptere, at institutterne i deres behandling af låntagning i Nationalbanken i 

relation til LCR tager hensyn til den løbende mulighed for at forlænge denne långivning. Ligeledes 

kan kreditinstitutter ved henvendelse til Finanstilsynet anmode om at bruge deres buffer i LCR-

kravet.  

 

Penge- og realkreditinstitutterne ønsker også i den aktuelle, alvorlige økonomiske situation at leve op 

til deres samfundsansvar. Det vil således blive lagt til grund, at det enkelte institut under hensyntagen 

til forretningsmodeller, ejerformer, investorbase m.v.:  

  

 Sikrer tilstrækkelig lån og likviditet til i øvrigt sunde virksomheder og privatkunder. 

 Genovervejer allerede planlagte udbyttebetalinger og aktietilbagekøb i lyset af den alvorlige 

økonomiske situation.  



 

 På virksomhedssiden udvider lånerammer, forhøjer kassekreditter eller giver henstand med 

betalinger. 

 Sikrer at de statslige garantiordninger rulles ud på rimelige vilkår. 

 

 Tilbyder privatkunder, hvor følgerne af coronavirus for en stund har bragt dem i en svær 

økonomisk situation;  

 henstand på forbrugslån,  

 henstand på billån,  

 henstand på bankboliglån,  

 ændringer i realkreditlån, fx hvad angår afdragsfrihed, belåning af friværdi og forlængelse af 

løbetiden i de tilfælde, hvor det er relevant. Alternativt vil pengeinstitutterne fx stille ny 

kassekredit eller midlertidigt overtræk til rådighed til at dække ydelsen på realkreditlånet. 

 

Det vil ske på rimelige vilkår, der samlet set ikke forringer kundes økonomiske situation. 

  

 I sin kreditgivning lægger til grund, at kompensationsordningerne bliver en realitet efter de 

fastsatte regler og kriterier, hvorved det sikres, at der gives kredit, indtil modtagerne får 

kompensationerne udbetalt. 

 

 


