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1. Daglig økonomi:
1.1 Lønkonto
Oprettelse af lønkonto
Midlertidigt kundeforhold – oprettelse
Årsgebyr
Saldooplysning

0 kr.
400 kr.
0 kr.
0 kr.

1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen
Indbetaling/Udbetaling i kassen
Erhvervskunders indbetaling af omsætning i kassen
Døgnboksaftale, pr. år

0 kr.
50 kr.
1.000 kr.

1.3 Netbank mv. (se også afsnit 1.9)
Oprettelse, Netbank
0 kr.
Årligt abonnement, Netbank privat
0 kr.
Årligt abonnement, Netbank erhverv
1200 kr.
Årligt abonnement, Netbank forening
300 kr.
Transaktionsafhængigt honorar: 4 kr. pr. postering på alle foreningens konti (Opsamles og
opkræves 1/10-2019 første gang)
Ved transaktioner forståes, betalinger , overførsler, girokort m.v. i Netbank, som er foretaget
af foreningen. Det udløser således ikke et gebyr, at modtage eks. kontingentindbetalinger.
Det samlede honorar kan maksimalt udgøre 1.200 kr. pr. år
Oprettelse, Bank connect
750 kr.
Årligt abonnement, Bank connect
0 kr.
Investeringsportal pr. md.
25 kr.
Overførsel af beløb mellem konti i sparekassen (kort besked)
0 kr.
Overførsel af beløb til andet pengeinstitut (kort besked)
0 kr.
Overførsel af beløb – lang besked, venteadvisering
20 kr.
Faste betalinger
0 kr.
Betalingsservice
0 kr.
Betaling af FI/girokort
0 kr.
Kvittering til afsender
20 kr.
Overførsel til udland: Se afsnit 6 (Udland)
Fondshandel: Se afsnit 3 (Fondshandel)
Sammedags – overførsel
1,00 kr.
Straksoverførsel
2,00 kr.

1.4 Beskedservice
Oprettelse
Beskeder pr. stk.

0 kr.
0 kr.
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1.5 Betalinger og budget (se også afsnit 1.8)
Oprettelse af budgetkonto
0 kr.
Årsgebyr budgetkonto (gør det selv)
0 kr.
Budgetservice, pr. år
750 kr.
Nyt budgetskema på kundens foranledning
100 kr.
Kvittering til afsender kuvertservice
20 kr.
Betaling af FI/girokort
40 kr.
Overførsel af beløb mellem alle konti i sparekassen (kort besked og uden kvittering) 0 kr.
Overførsel af beløb – (lang besked, venteadvisering og uden kvittering)
15 kr.
(fra 01.10.2018 kr. 20)
Kvittering til afsender
20 kr.
Overførsel af beløb til andet pengeinstitut (faste overførsler er ikke omfattet)
40 kr.
Sammedagsoverførsel af beløb til andet pengeinstitut
40 kr.
Straksoverførsel af beløb til andet pengeinstitut
40 kr.
Ikke kunders kontante indbetaling til anden kundes konto
40 kr.
Tilbageførsel Betalingsservice (manglende dækning)
275 kr.
Returnering af fejlbehæftet transaktion
40 kr.
Tilbageførsel Leverandørservice (manglende dækning)
275 kr.
Overførsel via Nationalbanken
500 kr.
Stop og tilbageførsel af løn m.v. (gode penge)
375 kr.

1.6 Valuta
Sparekassens køb af kontantvaluta, pr. eksp. (kunder)
40 kr.
Sparekassens salg af kontantvaluta, pr. eksp. v/kasse eller automat (kunder)
0 kr.
Sparekassens køb/salg af kontantvaluta, pr. eksp.v/kasse eller automat (ikke kunder)100 kr.
Sparekassen kan med dags varsel levere valuta fra følgende lande; EURO, USA,
Storbritannien, Norge, Sverige til en modværdi af 10.000 danske kroner. Ved større
beløb eller andre lande kan der være en længere leveringstid. Skal disse
valutaer/beløb leveres ekspres vil der være en ekstra betaling på
400 kr.
I kasseløse afdelinger, kan der ikke leveres valuta fra dag til dag!
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Nationalbankens officielle kurser kan ses på nationalbankens hjemmeside
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/Default.aspx
Forskel på købs- og salgskurser fremgår af nedenstående oversigt.
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De aktuelle kurser oplyses i forbindelse med køb og salg af valuta.

1.7 Kontoudskrifter:
Kontoudskrifter (alle)
Årsudskrift

15 kr.
0 kr.

1.8 Serviceydelser gældende for Ekspeditionskunder og kontoen Thybo basis
(basal betalingskonto)
Kontogebyr (pr. betalingskonto)
Saldoforespørgsel
Overførsel af beløb mellem konti i sparekassen
3 gratis kontant kassetransaktioner pr. måned, og herefter
Engangementsoversigt og kontooversigt

pr. md.
pr. gang
pr. gang
pr. gang
pr. gang

25 kr.
20 kr.
40 kr.
20 kr.
200 kr.

Brug af kort til kontanthævning:
Andre pengeinstitutters pengeautomater uanset bopæl:
Udbetaling
Mastercard-debet

6 kr.
6 kr.

Gebyrbelagte transaktioner i Netbank (udover netbankgebyr nævnt i afsnit 1.3):
Overførsel af beløb mellem konti i sparekassen (kort besked)
Overførsel af beløb til andet pengeinstitut (kort besked)
Betaling af FI/girokort
Sammedags – overførsel
Straksoverførsel

2 kr.
2 kr.
2 kr.
3 kr.
4 kr.

1.9 Serviceydelser gældende for kontoen Thybo basal indlånskonto
Kontogebyr (pr. konto)
Saldoforespørgsel
5 gratis kontant kassetransaktioner pr. måned, og herefter
Engangementsoversigt og kontooversigt
Brug af kort til kontanthævning:
Andre pengeinstitutters pengeautomater uanset bopæl:
Internt hævekort
Mastercard-debet
5
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Der kan ikke foretages betaling af girokort, FI-kort eller overførsler fra denne kontotype
ligesom der heller ikke kan tilknyttes en netbankaftale.

2. Kort
2.1 Hævekort, dankort, Visa/Dankort, Mastercard-debet, Mastercard
Årligt kortgebyr hævekort
Årligt kortgebyr Dankort
Årligt kortgebyr Visa/Dankort, Mastercard-debet
Årligt kortgebyr Visa/Dankort, Mastercard-debet (m/Gebyrfri Ungdom)
Genbestilling af kort
Hastebestilling af kort
Bestilling af kort med individuelt design
Spærring af kort
Returnering af dankortbetaling/-nota
Tilbageførsel af nota
Fremfinding nota
Genfremsendelse af pinkode-brev
Fremsendelse af Mastercard til kunder udenfor EU
Nulstilling af forbrugsgrænse på kort

150 kr.
0 kr.
150 kr.
0 kr.
150 kr.
200 kr.
75 kr.
150 kr.
275 kr.
150 kr.
100 kr.
100 kr.
425 kr.
200 kr.

Brug af kort til kontanthævning:
Egne pengeautomater:
Udbetaling

0 kr.

Andre pengeinstitutters pengeautomater uanset bopæl:
Udbetaling

6 kr.

Hævning af valuta i andre pengeinstitutters pengeautomater: Opkræves af andet
pengeinstitut
Brug af kort i udenlandske pengeautomater til kontanthævninger
(Visa/Dankort, Mastercard-debet)
Brug af kort til kontanthævninger (Mastercard)

30 kr.
2% min 50 kr.

Omregningskurs ved brug af Visa/Dankort i udlandet:
1) Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:
Visa Internationals daglige kurstabel på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 1%
2) Andre dagligt offentliggjorte valutaer:
Visa Internationals daglige kurstabel på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 1,5%
( undtagelser kan forekomme )
6
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Kurstabellen kan ses på:
http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationalekort/valutakurser/Pages/default.aspx

2.2 Grænser
Hævegrænser:

Dankort

VisaDankort

MasterCard

MasterCard MasterCard Mastercard

Debit

Standard

Guld

Platinum

Silver
Egne automater (SDC) pr. døgn

2.000 - 6.000 kr. 2.000 - 6.000 kr.

8.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.

3.000 kr.

6.000 kr.

10.000 kr.

25.000 kr.

15.000 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

kl. 18-09 samt ikke bankdage
Egne automater (SDC) pr. døgn
kl. 9-18.

8.000 kr.

8.000 kr

Andre automater pr. døgn

2.000 kr.

2.000 kr.

Individuel grænser kan gælde
Automater løbende 30 dage
Automat udland pr. døgn

0 kr.

2.000 kr.

5.000 kr.

3.000 kr.

6.000 kr.

10.000 kr.

Automat udland lb. 30 dage

0 kr.

25.000 kr.

25.000 kr.

15.000 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

Nethandel løbende 30 dage

25.000 kr.

25.000 kr.

30.000 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

I danske butikker pr. døgn

30.000 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

I danske butikker lb. 30 dage

30.000 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

30.000 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

Udl. pi. kan have andre grænser

I udenlandske butikker lb. 30
dg.

0 kr.

25.000 kr.

Spil og væddeløb

0 kr.

7

Gældende fra 23-11-2018
-2018

2.3 Mastercard generelt
Familiekort
Ekspresbestilling
Nødkontanter (hvis kort bortkommet i udlandet)
Kopi af nota
Erstatningskort
Kontant hævegebyr
Betalingspåmindelse
Inkassomeddelse
Advisering via betalingsservice

100 kr.
200 kr.
200 kr.
100 kr.
150 kr.
2,00 %, minimum 50 kr.
100 kr.
100 kr.
0 kr.

Omregningskurs ved brug af Mastercard/Mastercard-debet i udlandet:
MasterCard fastlægger kursen ud fra et dagligt gennemsnit af kurserne hos de 10 største
pengeinstitutter i primært Europa og USA. For europæiske valutaer beregnes et tillæg på
1,5%. For andre dagligt offentliggjorte valutaer beregnes ettillæg på 2,0%.

2.4 Mastercard kredit (med mdl. nedbringelse)
Årlig kortafgift:
Standard privatkort
Guld privatkort
Platinium privatkort

350 kr.
995 kr.
1.495 kr.

Platinium privatkort, Priority Pass (loungekort)
(Omkostning 100 kr. betales af sparekassen)

årligt gratis

Platinium privatkort, Priority Pass (besøg i lounge, pr. kortholder og pr. evt. gæst) 175 kr.
VISA-kort gratis i forbindelse med Guld- og Platinium-kort

2.5 Mastercard med revolverende kredit (nedbringelse med 1/12 pr. måned)
Årlig kortafgift:
Standard privatkort uden forsikring
Standard privatkort med forsikring
Guld privatkort

150 kr.
250 kr.
845 kr.
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Platinium privatkort
1.195 kr.
Platinium privatkort, Priority Pass (loungekort)
årligt gratis
(Omkostning 100 kr. betales af sparekassen)
Platinium privatkort, Priority Pass (besøg i lounge, pr. kortholder og pr. evt. gæst) 175 kr.
VISA-kort gratis i forbindelse med Guld- og Platinium-kort

2.6 Mastercard erhverv
Standard firmakort
Guld firmakort
Platinium firmakort

500 kr.
1.195 kr.
1.695 kr.

Platinium firmakort, Priority Pass (loungekort)
(Omkostning 100 kr betales af sparekassen)

årligt gratis

Platinium firmakort, Priority Pass (besøg i lounge, pr. kortholder og pr. evt. gæst) 175 kr.
VISA-kort gratis i forbindelse med Guld- og Platinium-kort

3. Lån og kredit
3.1 Dokumentgebyr
Oprettelse og ændring af lån og kredit, herunder ydelsesfrafald
Årlig genforhandling af erhvervskreditter over 3 mio kr.
Årlig genforhandling af engagementer over 15 mio kr.
Skriftlig afslag på låneanmodning
Oprettelse af prioritetslån (hertil kommer gebyr for ejendomsbesigtigelse)
Gebyr for ejendomsbesigtigelse

0 - 1.500 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
300 kr.
5.000 kr.
1.500 kr.

3.2 Stiftelsesprovision
Oprettelse og forhøjelse af lån og kredit

0,00 - 2,00 %

Undtagelser:
Boliglånplus, Boligkreditplus, Andelsboliglån, Andelsboligkredit
Andelskredit
Andelsboligforeningslån
Billån
Gebyrfri Ungdom
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3.3 Overtræk m.v.
Kontoudskrift med påmindelse
Rykkerbrev ved overtræk
Bevilling af overtræk
< 15.000
> 15.000 (stiftelsesprovision)
Bevilling af overtræk erhverv

75 kr.
100 kr.
200 kr.
500 kr.
500 – 3.000 kr.

3.4 Realkredit
Sagsbehandling lånesag – ejerskifte, nybyggeri og om-/tilbygning
7.500 kr.
Gebyret dækker følgende :
Rådgivning, betaling af indbetalingskort, rykningspåtegninger, tingbogsoplysning,
hjemtagelse af realkreditlån, udfærdigelse af ejerpantebrev, tinglysning af
realkreditpantebrev og ejerpantebrev, sletning af retsanmærkninger,
kurskontrakt, deponering og udfærdigelse af kontanthandelsgaranti eller
forhåndslånegaranti*. I byggesager incl. 1 besigtigelse/færdigmelding.
* hertil kommer garantiprovision
Sagsbehandling lånesag - øvrige
6.000 kr.
Gebyret dækker følgende:
Rådgivning, rykningspåtegninger, tingbogsoplysning, hjemtagelse af realkreditlån,
evt. udfærdigelse af ejerpantebrev, tinglysning af realkreditpantebrev
og ejerpantebrev, sletning af retsanmærkninger, kurskontrakt, udfærdigelse
af garanti.
Gældsovertagelse af Totalkreditlån (fx v/ skilsmisse)

2.500 kr.

Stiftelsesprovision, Totalkredit

4.000 kr.

Til/fravalg af afdragsfrihed på F-kort og Rentemax

750 kr.

Forlængelse/forkortelse af løbetid på F-kort og Rentemax lån

750 kr.

Hjemtagelse af lån for advokat

1.000 kr.

Sagsbehandling ved kontant salg af ejendom
(excl. indfrielse af realkreditlån)

2.500 kr.

Indfrielse af realkreditlån
(Beregnes ikke ved lånesag)

750 kr.

Ændring af refinansieringsaftale

1.000 kr.

3.5 Ejer/løsøreejerpantebreve
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Udfærdigelse
Ekspedition af tinglysning
Påtegning på pantebrev, herunder overtagelse af ejerpantebrev fra andet
pengeinstitut
Salg af ejendom – ejerpantebrev overtages af køber (betales af køber)
Omdannelse af ejerpantebreve/pantebrev

500 kr.
750 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
2.500 kr.

3.6 Notering
Udlæg, sekundært pant, transportpåtegning

800 kr.

3.7 Ekspedition af panthaverdeklaration
Ekspedition af panthaverdeklaration, skift af forsikringsselskab
(Excl. omkostninger til forsikringsselskab)

600 kr.

3.8 Tinglysning af skifteretsattest
Tinglysning af skifteretsattest som adkomst for efterlevende ægtefælle,
der hensidder i uskiftet bo.
Opgaven udføres kun i ovennævte situation, kun ved anvendelse af
fuldmagtsordningen og kun hvis sparekassen er part i sagen. Ellers er
det en advokatopgave.

1500 kr.

3.9 Garantier
Oprettelse og ændring af garanti
Løbende provision
Betalingsgaranti kontanthandler
Betalingsgaranti kontanthandler,
hvis finansiering i Totalkredit eller Sparekassen Thy

0 - 1.500 kr.
2,5 %
2,5 %
0%

4. Fondshandel
4.1 Kurtage filialhandel
Danske obligationer:
Kursværdi < 3 mio.kr.,

0,15 %

Kursværdi > 3 mio. kr.

0,10 %
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Ved strakshandel sker afregning til bud/udbudskurs på Nasdaq OMX København med et
fradrag/tillæg på maksimalt 0,15 kurspoint. Ved strakshandel efter Nasdaq OMX Københavns
lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene.

Udenlandske obligationer:
Kursværdi < 3 mio. kr.,
Kursværdi > 3 mio. kr.

0,25 %
0,10 %

min. 400 kr. – maks. 3.750 kr.

Danske aktier:
Kursværdi < 100.000 kr.,

0,75 %

Kursværdi > 100.000 kr.

0,50 %

min. 175 kr. – maks. 500 kr.
+ gebyr 20 kr. pr. handel
+ gebyr 20 kr. pr. handel

Tegningsretter

1,00%

min. 80 kr. + gebyr 20 kr. pr. handel

Investeringsforeninger:
Obligationsbaserede investeringsforeninger og blandede foreninger: Kurtage som danske
obligationer
Aktiebaserede investeringsforeninger: Kurtage som danske aktier

Danske unoterede aktier og aktier
noteret på dansk AMP pg OTC,
Fysiske aktier
Afnotering af aktier

1,00 %

min. 300 kr. + gebyr 20 kr.pr. handel

1,00 %

min. 500 kr.
250 kr.

Udenlandske aktier
Aktier fra Sverige
Kursværdi < 100.000 kr.,
+ udenlandske omkostninger
Kursværdi > 100.000 kr.
+ udenlandske omkostninger

0,75%
0,08%
0,50%
0,08%

min. 175 kr., maks 500 kr.
min 100 kr.

Aktier fra Norge og Finland
Kursværdi < 100.000 kr.,
+ udenlandske omkostninger
Kursværdi > 100.000 kr.
+ udenlandske omkostninger

0,75%
0,10%
0,50%
0,10%

min. 175 kr., maks 500 kr.
min. 150 kr.

min 100 kr.

min 150 kr.

Aktier fra Tyskland, Holland, Frankring, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz,
Irland, Italien og USA
Kursværdi < 250.000 kr.,
0,75%
min. 250 kr., maks 500 kr.
+ udenlandske omkostninger
0,125%
min. 250 kr.
12
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Kursværdi > 250.000 kr.
+ udenlandske omkostninger

0,50%
0,125%

Ved køb i UK betales statsafgift
Ved køb i Irland betales statsafgift

0,50%
1,0%

Aktier fra Japan og Canada
Kursværdi < 100.000 kr.,
+ udenlandske omkostninger
Kursværdi > 100.000 kr.
+ udenlandske omkostninger

0,75%
0,125%
0,50%
0,125%

min. 250 kr., maks 500 kr.
min. 400 kr.

Aktier fra øvrig udland
Kursværdi < 100.000 kr.
+ udenlandske omkostninger
Kursværdi > 100.000 kr.
+ udenlandske omkostninger

0,75%
0,125%
0,50%
0,125%

min. 250 kr., maks 500 kr.
min. 1.000 kr.

3. partshandel, hvor der handles med en anden modpart
end Sparekassen Thy

min. 250 kr.

min. 400 kr.

min. 1.000 kr.

eksterne omk. + 1200 kr.

Udover kurtage betales eventuelle udenlandske børsgebyrer

4.2 Kurtage ved handel via netbank
Danske obligationer

0,10%

min. 29 kr.

Ved strakshandel sker afregning til bud/udbudskurs på Nasdaq OMX København med et
fradrag/tillæg på 0,15 kurspoint. Ved strakshandel efter Nasdaq OMX Københavns lukketid
fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene.

Danske aktier:

0,15%

min. 29 kr.

Investeringsforeninger:
Obligationsbaserede investeringsforeninger og blandede foreninger: Kurtage som danske
obligationer
Aktiebaserede investeringsforeninger: Kurtage som danske aktier
Udenlandske aktier.
Aktier fra Sverige
+ udenlandske omkostninger

0,17%
0,08%
13
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Aktier fra Norge og Finland
+ udenlandske omkostninger

0,15%
0,10%

min 75 kr.
min. 100 kr.

Aktier fra Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz,
Irland, Italien og USA
0,35%
min. 50 kr.
+ udenlandske omkostninger
0,125%
min. 150 kr.
Ved køb i UK betales statsafgift
Ved køb i Irland betales statsafgift

0,50%
1,00%

Aktier fra Japan og Canada
+ udenlandske omkostninger

0,45%
0,125%

min. 100 kr.
min. 250 kr.

Aktier fra øvrig udland
+ udenlandske omkostninger

0,50%
0,125%

min. 150 kr.
min. 850 kr.

Udover kurtage betales eventuelle udenlandske børsgebyrer

4.3 Investeringspleje
Depotpleje, beregnet af gennemsnitlig afkastgrundlag pr. år (incl. moms)
0,75 %
Individuel Depotpleje, beregnet af gennemsnitlig afkastgrundlag pr. år (incl. moms)0,75 %
Puljepension, beregnet af gennemsnitlig indestående på konti pr. år
0,75 %

5. Pension
Deludbetalinger på kapitalpension og aldersopsparing (min. udbetaling 50.000)
Deling af pension ifm. skilsmisse
Overførsel af kapitalpension til ratepension (§ 41 og lign.)
Sammenlægning af 2 eller flere pensionsordninger
(fx privat og arbejdsgiverordning)
Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing
Udbetaling af pensionsordning i utide
Tilbagebetaling eller overførsel til livsvarig livrente, ved overskridelse af
indskudsgrænser for pensionskonti

950 kr.
950 kr.
950 kr.
950 kr.
950 kr.
950 kr.
500 kr.

6. Depot
(Se forklaring på a-b-c-d-e på side 18)

VP-effekter
VP-kontogebyr pr. år (Beregnes forholdsmæssigt)
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VP-fondskodegebyr a-b-c-d
VP-ændringsmeddelelse
VP-udskrift b
VP-transaktionsgebyr (handler, overførsler, udtræk, udløb)
VP-transaktionssgebyr (rettigheder) a
VP-omsætningsgebyr pr. mio. kr. nom.
Depotudskrifter a
Overførsel af VP effekter til andet PI, pr. fondskode,
(Opkræves ikke ved dødsboer)
Frigivelse af værdipapirer og penge

18 kr.
10 kr.
10 kr.
15 kr.
15 kr.
7,40 kr.
12,50 kr.
maks. 750 kr.

150 kr.
150 kr.

Øvrige effekter
Opbevaringsgebyr pr. år af kursværdien a
< kr. 500.000,
0,25 %
0,15 %

> kr. 500.000,

min.
25 kr.
min. 1.250 kr.

3 kr.
Præmieobligationer pr. stk. a
a
Tværgående minimumsgebyr pr. depot 50,00
Fremsendelse af aktier til navnenotering
100 kr.
a
Ordinær pantebrevsydelse pr. stk.
40 kr.
Sommerdepot, pr. påbegyndt måned 200,00
Udenlandske værdipapirer a (beregnes af højeste kursværdi i 12 mdr periode)
0,30%
Overførsel af udenlandsk fondskode fra et depot til andet
pengeinstitut, pr. fondskode
udenlandske omk. + 750 kr.

Behandlingsgebyr pantebreve
Påkravsmeddelelse a
Ejerskifteafdrag a
Ekstraordinær afdrag/indfrielse a
Opsigelse a
Opgørelse til retslig incasso/tvangsauktion
Omprioriteringsgebyr
Overførsel til andet PI
Påtegninger
Kvittering til aflysning af pantebrev
Vurdering første pantebrev
Vurdering efterfølgende pantebreve

150 kr.
150 kr.
150 kr.
150 kr.
500 kr.
750 kr.
250 kr.
250 kr.
500 kr.
250 kr.
100 kr.

Gebyrerne opkræves bagud halvårsvis i juni og december
forklaring på a-b-c-d-e:
a. Gebyret tillægges moms.
b. Gebyr kan aldrig fravælges.
c. Gebyrfri for aktier. (Betales af A/S).
d. Gebyrfri for investeringsbeviser. (Betales af investeringsforening).
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e. Gebyrfri hvis depotet kun indeholder investeringsbeviser.
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7. Udland
Veksling af kontantvaluta ved enkelt ordre fra enkelt kunde på modværdien
af DKK.. 10.000, herunder seriehævninger
Pr. ekstra pose

300 kr.
125 kr.

7.1 Overførsler til udlandet via filial
Alm. overførsel (Beløbet stilles til rådighed 2 bankdage efter debiteringsdagen)
250 kr.
Ekspresoverførsel med og uden omveksling
500 kr. + 1 0/00
( Ekspresoverførsler i EUR, USD, DKK, SEK, NOK, GBP og CAD stilles til
rådighed på debiteringsdagen. Øvrige valutaer stilles til rådighed 1 bankdag
efter debiteringsdagen )
EU-betalinger (Beløbet stilles til rådighed 1bankdag efter debiteringsdagen)
200 kr.
Indenlandsk betaling i valuta herunder EUR
100 kr.
Manglende IBAN/BIC + øvrige fejl. Pr. fejl
125 kr.
Returnering fra udlandet p.g.a. fejl eller manglende oplysninger
350 kr.
(Hertil kommer evt. udenlandske omkostninger)
Forespørgsel, ændring eller tilbagekaldelse
350 kr.
(Hertil kommer evt. udenlandske omkostninger)
Advisering pr. e-mail eller fax
300 kr.
Alm. overførsel og ekspressoverførsel uden fradrag af omkostninger for
beløbsmodtager, yderligere udenlandske omkostninger
min 200 kr.
Sager vedr. ovf. til udlandet, som kræver særbehandling
800 kr pr. time min 400 kr.

7.2 Overførsler til udlandet via netbank
Alm. overførsel ( Beløbet stilles til rådighed 2 bankdage efter debiteringsdagen )
50 kr.
Ekspresoverførsel med og uden veksling
290 kr. + 1 0/00
( Ekspresoverførsler i EUR, USD, DKK, SEK, NOK, GBP og CAD stilles til
rådighed på debiteringsdagen. Øvrige valutaer stilles til rådighed 1 bankdag
efter debiteringsdagen )
EU – betalinger (Beløbet stilles til rådighed 1bankdag efter debiteringsdagen)
20 kr.
Indenlandsk betaling i valuta herunder EUR
20 kr.
Returnering fra udlandet p.g.a. fejl eller manglende oplysninger
350 kr.
(Hertil kommer evt. udenlandske omkostninger)
Forespørgsel, ændring eller tilbagekaldelse
350 kr.
(Hertil kommer evt. udenlandske omkostninger)
Advisering pr. e-mail eller fax
300 kr.
Alm. overførsel og ekspresoverførsel uden fradrag af omkostninger for
beløbsmodtager, yderligere udenlandske omkostninger
min 200 kr.
Sager vedr. ovf. til udlandet, som kræver særbehandling
800 kr pr. time min 400 kr.
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7.3 Overførsler fra udlandet
Overførsel fra EU/EØS lande i flg. valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK,
GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON OG SEK
Overførsel fra andre lande end EU og EØS lande og i øvrige valutaer
Manuel ekspedition som følge af manglende oplysninger, pr. fejl
Forespørgsel eller returnering
(Hertil kommer udenlandske omkostninger)

20 kr.
35 kr.
100 kr.
350 kr.

Valutamarginaler
Valuta/ISO-kode
EUR
USD
GBP
SEK
NOK
CHF
CAD
JPY
AUD
AED
BGN
CZK
HKD
HUF
LTL
MXN
NZD
PLN
SGD
THB
TRY
ZAR
ILS
RUB

Land
Euroområdet
USA
England
Sverige
Norge
Scwheiz
Canada
Japan
Australien
For. Arabiske Emir.
Bulgarien
Tjekkiet
Hongkong
Ungarn
Litauen
Mexico
New Zealand
Polen
Singapore
Thailand
Tyrkiet
Sydafrika
Israel
Rusland

18

Marginal
1,30
1,30
2,00
0,30
0,30
1,00
1,10
0,012
1,30
2,05
2,50
0,13
0,68
0,02
1,00
0,30
1,30
1,10
3,00
0,20
2,65
1,00
1,10
0,25
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8. Øvrige serviceydelser:
8.1 Flytning af konti til andet pengeinstitut
Indlånskonto
0 kr.
Udlånskonto
0 kr.
Boligopsparing, Selvpension, Uddannelsesopsparing,
Indexopsparing, Kapitalpension, Ratepension, Aldersopsparing og LD
(+ pris pr. fondskode)
950 kr.
Børneopsparing (+ evt. depotgebyr jvfr. afsnit 5 og pris pr. fondskode)
300 kr.
Afgivelse af ejerpantebrev til andet pengeinstitut.
1000 kr.
Overførsel af pensionsdepot (+pris pr. fondskode). Maksimalt 750 kr.
150 kr.
Flytning af kunder fra andre PI
Gratis i kampagneperioder

8.2 Boksleje
Kundeboks 1
250 kr.
Kundeboks 2
350 kr.
Kundeboks 3
450 kr.
Kundeboks 4
550 kr.
Kundeboks 5
650 kr.
Kundeboks 6
850 kr.
Ovennævnte priser er incl. moms.
Oprettelse af bokslejeaftale
200 kr.
Udskiftning af lås (kunden har mistet nøgler)
Kunden betaler de faktiske udgifter
Udskiftning af lås (kunden indleverer 1 nøgle)
Kunden betaler de faktiske udgifter
(Ved udskiftning af lås skal fakturering af gebyret ske via økonomiafdelingen)

8.3 FI-kort
FI-kort (bestilling i fold af 50 stk)

pr. stk. 2 kr.

min 175 kr.

8.4 Gældssaneringskonto
Oprettelsesgebyr
Kontoårsgebyr
Herudover gebyr for overførsler iflg. gældende takster

1000 kr.
500 kr.

8.5 Øvrige
Timepris ved ikke prisfastsatte opgaver
Engagementsforespørgsel (FSR/Finansrådet)
Fotokopi
Fremfinding af bilag
Gebyr for at indhente op oprette LEI-kode på kundens vegne
( Der betales særskilt gebyr for oprettelse og løbende afgift til det register,
hvor LEI-koden oprettes )
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Ændring af fuldmagtshaver/bruger hos erhverv/foreninger
(inkl. ændring i netbank)
Skriftlig bekræftelse af indbetalt kapital ved selskabsoprettelse mv
Dødsbobehandling pr. sag
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