Prisliste Salling Bank

09.08.2018

Nem Hverdag
Betalinger
a) Betaling af giro/FI kort
a) Interne overførsler (gratis BudgetService)
a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut
Overførsel via Nationalbanken
Saldoforespørgsel
a) Mulighed for 0 kr. – se Servicepakker på www.sallingbank.dk
g
Særligt for kunder med PrivatOnline
Konto til konto transaktion
Kasseekspedition, udbetaling i kasse
Afvisning af BS betaling
Afmelding af BS aftale
Særligt for kunder med PrivatBasisIndlån
Pris pr. mdr.
- Gratis Mastercard Standard Debit
- Gratis brug af Salling Bank automat
- 5 gratis kassetransaktioner pr. måned
Kassetransaktion (udover 5 pr. måned)

pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. konto

pr. stk. ved hjælp fra en
medarbejder
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.

50
20
50
500
20

50
50
50
50
15

pr. stk.

50

Særligt for kunder med PrivatBasisBetaling
Pris pr. mdr.
- Gratis Mastercard Standard Debit
- Gratis brug af Salling Bank automat
- 5 gratis kassetransaktioner pr. måned
Kassetransaktion (udover 5 pr. måned)

pr. stk.

Budget
BudgetOnline
BudgetService
Deling af budget
Ændring af BudgetService til BudgetOnline m/Budgetskema

pr. kvt.
pr. gang
pr. gang

0
275
500
250

pr. gang
pr. gang

0
300
250

pr. gang
pr. gang
pr. gang

50
0
0

BetalingsService
BS-betalinger
Returnering af BS-betaling pga. manglende dækning
Ny BS oversigt
Til-/afmelding af BS-aftale:
- Betjening i banken
- Har budgetservice
- Via NetBank
Gældssanering:
Beregning af gældssanering pr. udlodning
Afregning pr. gang + betaling til kreditor

25

pr. betaling

50

1000
50
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Lejlighedskunder
Udbetaling
Udbetaling på konto i andet pengeinstitut
Veksle mønter
Salg af mønter, 10 kr. pr. mønttut
Betaling af indbetalingskort

09.08.2018

min. kr. 50 pr. ekspedition
pr. stk.

Indbetaling
Indbetaling på konto i Salling Bank, kontant

250
100
50
150
100

Valuta
Kontant valuta, salg/køb jf. hjemmesiden
Euro i pengeautomat pr. hævning
landske betalinger
Rejsevaluta
Kontant valuta, salg/køb jf. hjemmesiden Aktionærfordele se
hjemmesiden
Kontantvaluta, salg/køb, øvrige valuta merpris
Turistoverførsler/nødkontanter (til egne kunder i udlandet)
Turistoverførsler/nødkontanter (til IKKE-kunder fra udlandet)

100
50
50
500
400
400

Euro i pengeautomat
PrivatOnline, PrivatUng pr. hævning
Aktionær ej PrivatOnline, PrivatUng pr. hævning
Øvrige Salling Bank kunder pr. hævning

0
6
6

Betalinger til udlandet
Overførsler
- bestilt via NetBank - 2 dages valør
- bestilt via NetBank - 1 dags valør
- manuelt bestilt - 2 dages valør
- manuelt bestilt - 1 dags valør
EU- og SEPA-betalinger (Inklusiv indenlandske overførsler)
- bestilt via NetBank - 1 dages valør
- manuelt bestilt - 1 dages valør
Øvrige
Tilbagekaldelse/ændring af afsendte overførsler
SEPA Direct Debit træk
SEPA Direct Debit - Tilbageførsel af betaling pga. overtræk o.l.
Forudbetaling af udenlandske omkostninger - "OUR". Ved
væsentlig afvigelse efterdebiteres yderligere udenlandske
omkostninger
Mail eller fax bekræftelse
Fremfinding af oplysninger på tidligere overførsel og hjælp ved
indtastning i NetBank
Manglende oplysninger ved betalinger via NetBank
Reparationsgebyr (IBAN eller BIC mangler eller er forkert)

+1‰
+1‰

80
350
250
450
40
250
350
40
250
200
100
100
100
100
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Betalinger fra udlandet
Overførsler
Indgået hos vore udenlandske korrespondenter (ej SWIFT)
Via SWIFT

200
60

EU- og SEPA-betalinger
Via SWIFT
Gennem os til andre pengeinstitutter

40
200

Generelle vilkår for udenlandske betalinger
En EU-betaling er en betaling i EUR indenfor EU/EØS på op til EUR 50.000,00 med gyldig BIC og IBAN og
gebyr som ”SHA”.
En SEPA-betaling er en betaling i EUR indenfor EU/EØS med gyldig BIC og IBAN og gebyr som ”SHA”.
Desuden skal afsenders og modtagers bankforbindelse begge være SEPA deltagere.
Overførsler sker for kundens regning og risiko. Salling Bank er ikke ansvarlig for forsinkelser og fejl
forårsaget af det/de udenlandske pengeinstitutter, som videreformidler overførslen, samt for soliditeten af
disse pengeinstitutter.
Salling Bank forbeholder sig ret til at efterdebitere omkostninger opkrævet af udenlandske pengeinstitutter,
eksempelvis pga. overførsler fremsendt med ukorrekte/forkerte oplysninger som er indtastet/oplyst af
ordregiver.
Betaling til udlandet skal være oprettet i NetBank eller være en medarbejder i hænde senest kl. 13.00 for at
blive afsendt/behandlet samme dag.
Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto.
Eventuelle udenlandske omkostninger, herunder renter som følge af forsinket indgang af modværdien i
udlandet efterdebiteres.
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Homebanking:
NetBank
Oprettelse/afgift
Overførsel mellem egne konti
a) Pris ved standard ovf. - ekstern i Danmark
a) Straksovf. / Sammedagsovf.
Pris pr. særskilt kvittering ved betalinger
BudgetOnline Budgetfunktion i NetBank
Fremsendelse af PIN-brev/Nøglekort (NemID)

0
0
2,5
5
40
0
50

KontoKig
Oprettelse af KontoKig
Info Service
Oprettelse af aftaler
SMS besked pr. stk.
E-mail besked pr. stk.

0

dog gratis ved "Indbetaling
større end"
dog gratis ved "Indbetaling
større end"

0
0,75
0,75
0

Besked fra rådgiver
Kundebokse.:
* Lille/selvbetjening
lejen betales helårligt forud
* Mellem
lejen betales helårligt forud
* Stor
lejen betales helårligt forud
* Ekstra
lejen betales helårligt forud
* Overstørrelse
lejen betales helårligt forud
* Ferieboks
min. pr. påbegyndt måned
* Eksp. opbrydning af boks (hertil tillægges de direkte omk. v/
pr. gang
opbrydningen)
Alle priser, som er markeret med * tillægges moms efter gældende sats
a) Mulighed for 0 kr. - se ServicePakker på www.sallingbank.dk

250
350
450
700
1300
300
500

4
Michael Kjærulff

Prisliste Salling Bank

09.08.2018

Kundekort
Dankort/VISA-Dankort/Indbetalingskort
Betaling for Dankort/Indbetalingskort
a) Betaling for VISA Dankort
Hastebestilling af Dankort/VISA-Dankort/Indbetalingskort
Priser i.f.m. Dankort og VISA Dankort
VISA transaktioner udenlandske pengeautomater
Valutatillæg – Europa (kun Visa)
Valutatillæg – øvrige valutaer (kun Visa)
Nulstilling af limit på VISA
Spærring ved eget misbrug
Nyt kundekort (undtaget ved udløb og defekt)
Uberettiget indsigelse
b) Genfremsendelse af PIN-kode
Kurérforsendelse (faktiske omkostninger + 300 kr.)
b) Ophævelse af PIN-blokering (selvforskyldt)

pr. år
pr. år

min. 40 kr.

pr. transaktion

0
200
275
1%
1,5%
2%
500
250
200
300
50
300
50

Brugt som hævekort på hverdage kl. 9 – 18
Salling Bank´s kasser og pengeautomater
a) Øvrige pengeinstitutters kasser og pengeautomater

0
6

Brugt som hævekort på øvrige tidspunkter
a) Salling Bank´s pengeautomater
a) Øvrige pengeinstitutters kasser og pengeautomater

4
6

Hævekort
Betaling for Hævekort pr. år
Under18 år
Hastebestilling af Hævekort
Spærring ved eget misbrug
Nyt kundekort (undtaget ved udløb og defekt)

75
0
275
250
200

Brugt som hævekort på hverdage kl. 9 - 18
Salling Bank´s pengeautomater
a) Øvrige pengeinstitutters kasser og pengeautomater

4
6

Brugt som hævekort på øvrige tidspunkter
Salling Bank´s pengeautomater
Øvrige pengeinstitutters pengeautomater Kan dog ikke benyttes
i Dansk Bank og Nordea
Mastercard, Kredit
Årligt kortgebyr:
a) Mastercard Standard Kredit
Mastercard Guld Kredit
Mastercard Platinum Kredit
Familiekort Mastercard Standard Kredit
Familiekort Mastercard Guld Kredit
Familiekort Mastercard Platinum Kredit
Mastercard Business Standard Kredit
Mastercard Business Guld Kredit
Mastercard Business Platinum Kredit
a) Mulighed for 0 kr. - se ServicePakker på www.sallingbank.dk, b) Gratis i NetBank

4
6

500
1150
1900
250
350
350
500
1150
2100
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Øvrige priser i.f.m. Mastercard Kredit
Oprettelsesgebyr
Midlertidig ændring af forbrugsgrænse
Kurérforsendelse (faktiske omkostninger + 300 kr.) minimum
Nødkontanter Hvis kort bortkommer i udlandet
b) Nyt kundekort (undtagen ved udløb og defekt)
b) Genfremsendelse af PIN-kode
Spærring ved eget misbrug
Rekvirering af nota til kundens eget brug
Uberettiget indsigelse
Hastebestilling af Mastercard Kredit
b) Ophævelse af PIN-blokering (selvforskyldt)
Gebyr ved kontanthævning
Eget pengeinstitut og øvrige hævninger

09.08.2018

pr. transaktion

min. 50 kr.

Gebyr ved manglende betaling
Betalingspåmindelse pr. stk.
Inkassomeddelelse pr. stk.
Overdragelse til advokat pr. stk.

2%
100
100
100

Mastercard, Debit
Årligt kortgebyr:
Mastercard Young
Mastercard Young Image (lukket for bestilling fra 1.8.2018)
Mastercard Silver (lukket for nyoprettelse)
Mastercard Silver Image (lukket for nyoprettelse)
Mastercard Standard Debit
Mastercard Standard Debit Image (lukket for bestilling fra
1.8.2018)
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Mastercard Business Standard Debit
Mastercard Business Guld Debit
Mastercard Business Platinum Debit
Øvrige priser i.f.m. Mastercard Debit
b) Nyt kundekort (undtaget ved udløb og defekt)
Midlertidig ændring af forbrugsgrænse + fjerne kontaktløs
funktion
Kurérforsendelse (faktiske omkostninger + 300 kr.) min.
Spærring ved misbrug
Uberettiget indsigelse
Rekvirering af nota til kundens eget brug
b) Genfremsendelse af PIN-kode
Hastebestilling Mastercard Debit
b) Ophævelse af PIN-blokering (selvforskyldt)
a) Mulighed for 0 kr. - se ServicePakker på www.sallingbank.dk
b) Gratis i NetBank

0
250
300
400
200
50
250
350
300
275
50

0
0
150
175
200
225
750
1300
200
750
1500
200
250

pr. transaktion

300
250
300
350
50
275
50
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Gebyr ved kontanthævning
Brugt som hævekort på hverdage kl. 9 – 18
Salling Bank´s kasser og pengeautomater
a) Øvrige pengeinstitutters kasser og pengeautomater
Brugt som hævekort på øvrige tidspunkter
a) Salling Bank´s pengeautomater
a) Øvrige pengeinstitutters pengeautomater
Mastercard Young gratis i alle automater
Udenlandske pengeautomater min. 30 kr.
a) Mulighed for 0 kr. - se ServicePakker på www.sallingbank.dk
b) Gratis i NetBank

0
6
4
6
0
1%

7
Michael Kjærulff

Prisliste Salling Bank

09.08.2018

Bolig
Ejerpant, skadesløsbreve og pantebreve
Rykning/etablering/forhøjelse/påtegning på
ejerpantebrev/pantebrev
Indfrielse af realkreditlån inkl. pris for aflysning af pantebreve og
skadesløsbreve

900
pr. lån

Salling Bank pantebrev
Ejerskifte, 2% af restgælden, min. 950 kr.
Ekstraordinært afdrag, 2% af afdrag, min. 950 kr.
Etablering, 2% min. 2.000 kr., max. 3.700 kr.
Indfrielse, 1½ % af restgælden, min. 950 kr.
Realkreditlån, Privat
Konvertering og tillægslån (grundpris) Totalkredit
Nybyggeri/ombygning/ejerskiftesager (grundpris) Totalkredit
Konvertering og tillægslån (grundpris) øvrige kreditforeninger
Nybyggeri/ombygning/ejerskiftesager (grundpris) øvrige
kreditforeninger
Aflysning af pantebreve, skadeløsbreve og ejerpantebreve
Indfrielse af realkreditlån inkl. pris for aflysning af pantebreve og
skadesløsbreve
Kurskontrakt + Fastkursaftale (ved hjemtagelse/indfrielse)
Indeståelse for annullation af retsanmærkning
Notering af fuldmagt/transport vedr. realkreditlån
Ekstraordinært afdrag realkredit
Fastkursaftale
TK-sager der ikke afsluttes inden TK’s frist på 12 mdr. (incl.
ansøgning om fristforlængelse)
Opfølgning byggesag
Færdigmelding af byggeri i Totalkreditsager
Ændring af refinansieringsaftale ved refinansiering af TK-lån
Låneændring af TK-lån (til-/fravalg af afdragsfrihed eller ændring
af løbetid)
Ekspedition af gældsovertagelse på kreditforeningslån

950
950
2000
950
3700
5700
5950
7500
pr. lån
pr. lån

ved refinansiering
dog 24 mdr. ved ombygning

Etableringsomkostning ifm. BoligKredit
Forhøjelse af BoligKredit
Etableringsomkostning ifm. Andelsboliglån/-kredit
Forhøjelse af Andelsboliglån/-kredit

750
950
950
750
750
800
750
2000
500
750
1250
1250
2000

Sagsbehandling, garantier
Tinglysningsgaranti til kreditforening.
Sagsgarantier og forhåndsgarantier overfor Totalkredit
Restkøbesumsgaranti ved Totalkreditlån
Restkøbesumsgaranti ved øvrige realkreditter
Sagsbehandling, Lån og Kreditter
Energilån
Byggekreditter

950

1000
2000
1500
2500

1%, min. 1.000 kr.,
max.10.000 kr.

2%, min. 5000 kr., max.
10.000 kr.
2%, min. 2500 kr., max.
10.000 kr.

2000
1000
4500
3000
5000
3000
0

Lånesagskonti (alm. dokument gebyr)
For øvrige omkostninger ifm. Lån og Kreditter, se under Lån
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Sagsbehandling, øvrige
Ekspedition ved salg af ejendom, incl. to indfrielser og
aflysninger
Ekspedition ved salg af andelsbolig incl. aflysning
Ekspedition ved salg af gældfri ejerbolig
Ekspedition ved køb uden finansiering
Oprettelse deponeringskonto
Behandling af tingbogsoplysninger
Debitor-/kreditorskifte af ejerpantebrev ved køb og salg
Byggeregnskab ved selvbyg over kr. 100.000

09.08.2018

2500
1500
2000
2000
750
400
1000
950
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Opsparing & Investering
& Investering
Opbevaring og administration af værdipapirer
Salling Bank opbevarer og administrerer dine danske og udenlandske værdipapirer i henhold til
nedenstående prisliste. Gebyrer beregnes og opkræves halvårligt bagud pr. 30.6 og 30.12
Danske værdipapirer, som er registreret i VP
VP Kontogebyr (kun depoter med obligationer)*
ISIN-gebyr (kun obligationer) *
Rentemeddelelse*
Udtrækningsmeddelelse *
Beholdningsændring (obligationer, aktier og investeringsbeviser)
VP ændringsmeddelelse, (konto til konto) *
Navnenotering
Danske værdipapirer, som IKKE er registreret i VP
Kapitaler op til 500.000 kr. *
Kapitaler på 500.000 kr. og derover *
Medarbejderobligationer og aktier *

pr. år
pr. år
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk. +9,00 kr. pr. mio. kr.
nominelt
pr. stk.
pr. stk.

Andre effekter (opbevaring)

pr. år, min. 250 kr. ∆
pr. år, min. 1.000 kr. ∆
pr. papir, pr. medarbejder, pr.
år
pr. år

Udenlandske værdipapirer
Kapitaler op til 500.000 kr.*
Kapitaler på 500.000 kr. og derover *
Køb/salg i forlængelse af corporate actions
Afregning af udenlandsk udbytte

pr. år, min. 250 kr. ∆
pr. år, min. 2.000 kr. ∆
min. kr. 250
pr. stk.

Øvrige priser
Overførsel af papirer (til anden bank), pr. papir:
• Danske værdipapirer: min. 200 kr., max. 1.000 kr. pr.
depot
• Udenlandske værdipapirer: min. 400 kr., max. 1.200 kr.
pr. depot + udenlandske omkostninger
Overførsel af papirer (fra anden bank)
+ ved udenlandske papirer tillægges udenlandske omkostninger
Overførsel af papirer (internt i banken)
Med fondsnota
Frigivelse af penge eller papirer ifm. handel indlagt af ekstern
forvalter
Registrering af spørgefuldmagt til VP-depot

55
24
15
15
24
20
20
0,2%
0,125%
60
60
0,4%
0,3%
0,75%
50

pr. papir

200

pr. papir

400
0

pr. papir. min. 100 kr., max.
400 kr. pr. depot
pr. nota
pr. handel

For administration af pantebreve gælder desuden følgende priser:
Opkrævning af ydelse *
pr. stk.
Ejerskifteafdrag *
pr. stk.
Notering af ejerskifte (pantebrevsdebitor) *
pr. stk.
Påkrav ved nødlidende pantebrev *
pr. stk.
Ekstraordinært afdrag *
pr. stk.
Ekstraordinær indfrielse *
pr. stk., min. 500 kr.
Rykningspåtegning *
pr. stk., max. 2.250 kr. pr.
ejendom
Tvangsauktionsopgørelse *
pr. stk., max. 1.500 kr. pr.
ejendom

100
175
400
500
75
75
950
300
950
1,5%
750
750
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Vores aflysning af indfriet pantebrev *
pr. stk.
*Alle priser, som er markeret med * tillægges moms efter gældende sats
∆ Beregnes af gennemsnitlig kursværdi i perioden

09.08.2018

750
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Handel med værdipapirer
Du kan handle med værdipapirer på to måder i Salling Bank. Enten via NetBank/MobilBank eller ved
personlig henvendelse.
Hvis du vælger personlig betjening, gælder følgende prisliste:
Danske stats- og realkreditobligationer
Kurtage ved kursværdi under 4 mio. kr.
min. 175 kr., max. 4.000 kr.
kurstillæg/-fradrag på 0,20
point
Kurtage ved kursværdi på 4 mio. kr. og derover
kurstillæg/-fradrag på 0,20
point
Limitordre, uanset om ordren effektueres
pr. ordre
Nordiske aktier, tegningsretter og investeringsbeviser
Kurtage
Limitordre, uanset om ordren effektueres

min. 175 kr.
pr. ordre

Øvrige udenlandske obligationer, aktier, tegningsretter og investeringsbeviser
Kurtage
min. 275 kr. kr.
Limitordre, uanset om ordren effektueres
pr. ordre
Hvis du handler via Netbank eller MobilBank, gælder følgende prisliste:
Danske stats- og realkreditobligationer
Kurtage
min. 34 kr.
kurstillæg/-fradrag på 0,20
point
Limitordre, uanset om ordren effektueres
pr. ordre
Nordiske, aktier, tegningsretter og investeringsbeviser
Kurtage
Limitordre, uanset om ordren effektueres

min. 34 kr.
pr. ordre

0,15%
0,1%
75
0,75%
75
1,0%
75

0,175%
75
0,175%
75

Øvrige udenlandske aktier, tegningsretter og investeringsbeviser
Kurtage
min. 125 kr.
Limitordre, uanset om ordren effektueres
pr. ordre

0,475%
75

Øvrige udenlandske obligationer
Kurtage
Limitordre, uanset om ordren effektueres

0,475%
75

min. 175 kr.
pr. ordre

Generelt vedr. udenlandske værdipapirer
Der kan forekomme udenlandske handels- og afviklingsomkostninger samt børs- og aktieafgifter.
KontoInvest (pulje)
Der beregnes et årligt administrationsgebyr på baggrund af det
gennemsnitlige indestående i den pågældende pulje opgjort på
månedsbasis. Gebyret som varierer efter puljevalg udgør
følgende:

KontoInvest10
KontoInvest30
KontoInvest55
KontoInvest75

0,8%
0,9%
1,0%
1,1%

Alle priser, som er markeret med * tillægges moms efter gældende sats

12
Michael Kjærulff

Prisliste Salling Bank

09.08.2018

Lån
Stiftelsesprovision
Lån, kreditter, forhøjelser
Udfærdigelses- og ekspeditionspris
Genforhandling af kredit
Udarbejdelse af lånedokumenter (incl. låneanmodninger ved
lånesagskonti.)
BudgetService kredit, PrivatUngKredit, PrivatUngLån etablering
BudgetService kredit, PrivatUngKredit, PrivatUngLån ændring
Ændring af sikkerheder
Ændring af afvikling samt ydelsesbortfald
Bevilget overtræk større end 15.000 kr. eller længere end 3 mdr.
Bevilget overtræk max. 15.000 kr. i 3 mdr.
Tingbogsoplysning på biler
Ejerpantebreve
Pantsætningsforbud (ej prioritetskredit)
Etablering af Privat kaution
Omkostninger til eksterne
Panthaverdeklaration F
Panthaverdeklaration R
Panthaverdeklaration L

2,5%, min. 800 kr.

800

min. 500 kr. max. 2.000 kr.

500
2‰
500

som øvrige lån og kreditter

1 % min. 800 kr.

(indregistrerede køretøjer)
køretøjer registreret på en
erhvervsløsøreforsikring
(Lystfartøjsforsikring)

1000
800
800
275
250
800
1000
1000
Se dit
forsikringsselskab
Se dit
forsikringsselskab
Se dit
forsikringsselskab
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Pension og liv
Pension & Liv
Pensionsordninger
Overførsel af pensionsordning til pensionsselskab
Opgørelse af pensionsordning i utide samt ved dødsfald
Delvis udbetaling af pensionsordning
Udbetaling ifølge kontrakt og øvrige ændringer på
pensionsordning
Bodeling v. skilsmisse
Tilbageførsel af for meget indbetalt på pensionsordninger
Registrering og afregistrering af PAL-skattefritagelse
Udbetaling af pensioner til arvinger ved skiftet bo, herunder
beregning/betaling af arveafgift til Skifteretten
Proformaopgørelse
Manuel beregning af PAL-skat
Specifikation af PAL-beregning
Letsikring
Oprettelse, forhøjelse og kontonummerændring
Ved sletning, flytninger til andet pengeinstitut samt øvrige
ændringer betales for ekspedition

09.08.2018

(ved konvertering gives 50% i
rabat)
(ved konvertering gives 50% i
rabat)

1500
1000
1000
500

pr. konto
pr. påbegyndt time 800 kr.

500
500
500
800
250
250
250
0
250
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Erhverv
Erhverv
Nem Hverdag
Overførselsservice via Nets/Blue Garden
Oprettelse/ændring
Godkendelse af engangstilladelse
Afvisning af løn (Gode Penge)
Afvisning af betaling

09.08.2018

overskrivelse af beløb, fejl
eller mgl. aftale
pr. afvisning
BS / Leverandørservice

450
450
450
250

Erhverv Connect
Oprettelse

250

FI kort
Fast årligt gebyr Opkræves i april måned
Ændring af FI kreditoraftale

275
150

Advisering:
Bemærk det er gratis via NetBank
Via brev Standard hver 14 dag.
Ugentligt
Dagligt
Bestilling af FI-kort hos os:

0
0
75
125
2

Erhvervsindbetaling / Døgnboks
Døgnboks, Helkunder
Aftale om indbetaling via indbetalingsautomat
Aftale om indbetaling via døgnboks
Indbetaling via indbetalingsautomat pr. indbetaling
Indbetaling via døgnboks pr. indbetaling

pr. kvt.
pr. kvt.
pr. stk., dog min.100 kr.

pr. år

0
2500
0
25

Omsætningskunder
Aftale om erhvervsindbetaling via indbetalingsautomat
Indbetaling via indbetalingsautomat
Købe/veksle mønt
Køb/salg af valuta
Endossementstempel

pr. kvt.
pr. indbetaling
pr. ekspedition
pr. ekspedition
pr. ekspedition

1500
35
200
350
200

Klientkonto
Fælles – 1 pr. firma
Separat pr. kunde

pr. år
pr. år

0
1.000
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Incasso på udlandet/fra udlandet på Danmark
Incassoprovision
- på udlandet
- fra udlandet
Dokumentprovision
Acceptpris, på udlandet
Acceptprovision, fra udlandet
Returpris
Udleveringspris
Rykningspris
Ændringspris
Notifikationspris
Protestpris
Mail eller fax
Porto m.v. - efter udlæg
Udenlandske bankomkostninger fratrækkes provenuet
Realkredit, Erhverv
Lånesagsprovision aftales individuelt afhængig af
ekspeditionens omfang. Der henvises i øvrigt til omkostninger
vedr. privat beboelse, min.
Konvertering/ tillægslån (grundpris)
Nybyggeri/ombygning/ejerskiftesager (grundpris)
Ændring af refinansieringsaftale ved refinansiering af DLR-lån

09.08.2018

min. 750 kr.
max. 3.000 kr.
max. 5.000 kr.
min. 750 kr., max. 1.000 kr.
min. 400 kr., max. 5.000 kr.

kun på udlandet
kun på udlandet

2,5 ‰

0,5 ‰
150
2,5 ‰
500
200
150
150
75
150
75

kun på udlandet
9500
9500
9500
900
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09.08.2018

Finansiering, Erhverv
Fakturabelåning
Garanti
Udfærdigelse af garanti
Prolongation af garanti
Garantiprovision
Garantiprovision ombygningsdel af forhåndslån
Udfærdigelse af købekontrakt
Stiftelsesprovision
Lån, kreditter, forhøjelser
Udfærdigelses- og ekspeditionspris
Fornyelses- og prolongationsprovision
Prolongation af PrivatKredit + BudgetOnline
Lånedokumenter (incl. låneanmodninger ved lånesagskonti.)
Ændring af afvikling samt ydelsesbortfald
Bevilget overtræk
Sikkerhed
Udfærdigelse og anmeldelse af transport
Notering af transport/undertransport
Notering af udlæg og sekundær pant
Ændring af sikkerheder, herunder rykning og relaksation
Behandling af tingbogsoplysninger
Tingbogsoplysning på biler
Ejerpantebreve
Pantsætningsforbud (ej prioritetskredit)
Etablering af Privat kaution

pr. faktura

undtaget
restkøbesumsgaranti og TK

250
1500

2,75% p.a., min. 750 kr.
2,75% min. 750 kr.

1250
750
750
1500

1,5%, min. 2.500 kr.

2500

0 – 1.999 tkr., min. 1.250
2 mio. - , min. 2.500

1250
2500
200
2‰
1250
1250

min. 1.250 kr. max. 2.000 kr.
1% minimum 1.250,00 kr.

gælder ikke realkredit

2 ‰, min. 1.250 kr. max.
2.000 kr.

1250
1250
1250
1250
500
250
1250
1250
1250
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09.08.2018

Risikoafdækning
Risikoafdækning
Valutalån
Ydelsesafregning
Førtidsindfrielse
Remburser
Importremburser
Oprettelse af rembursramme
Prolongation af rembursramme
Importremburser Udstedelse – uigenkaldelig
Foradvisering
Ændringsprovision
Udbetalings-/dokumentprovision
Acceptprovision/provision for udskudt betaling
Transfereringsprovision

250
1000

1‰, min. 2.500 kr.
+1 ‰ pr. påbegyndt måned

min. 750 kr.
+1‰ pr. påbegyndt måned
ud over sædvanlig
dokumentprovision, min.
1.000 kr.

100

Fremsendelse af dokumenter
Exportremburser
Adviseringsprovision
Bekræftelsesprovision
Advisering på basis af telegrafisk foradvisiering
Ændringsprovision
Udbetalings-/negotierings-/dokumentprovision
Acceptprov./prov. for udskudt betaling ved bekræftet remburs
Annulleringsprovision
Fremsendelse af dokumenter
Notering af udbetalingsordre/transporter
Noteringsprovision
Udbetalingsprovision
Anmeldelsespris
Diverse, Erhverv
Kreditoplysninger
Indenlandske skriftlige
Udenlandske skriftlige
Kreditoplysninger afgivet til andet pengeinstitut
Overførsel af engagementer
pr. konto
pr. frigivelse af sikkerheder, herunder transporter, noteringer af
anparter, forsikringer o.a., min. beløb 2.000
Udfærdigelser af engagementsoversigter rekvireret af revisor
Rekvirering af tegningsudskrifter for kunder

2500
1250
1000
300
1000
1,5 ‰
750
0,5%

pr. påbegyndt måned, min.
400 kr.
ud over
advis/bekræftelsesprovision
min. 750 kr.
+0,5 ‰ pr. påbegyndt måned

min. 500 kr. max. 7.500 kr.
min. 500 kr.

pr. stk., eller opkrævet pris +
500 kr.
pr. stk. + eventuelle
bureauomkostninger
pr. stk.

1000
1‰
400
1000
1,5 ‰
750
750
100
1‰
1‰
500

1250
1250
3000
250
250
950
500
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09.08.2018

Generelle priser
Kontobevægelser, notaer mm.
Via NetBank, MobilBank og KontoKig
Via e-boks
Som fysisk post tilvalgt af kunde
Udleveret i banken efter ønske fra kunde

0
0
50
50

Overførsel af engagement til andet pengeinstitut, private kunder og foreninger
Overførsel af engagement til andet pengeinstitut, pr. lån
Overførsel af engagement til andet pengeinstitut
særlig indlån* pr. konto (excl.
depotomkostninger)
Overførsel af ejerpantebrev
pr. stk.
Diverse
Sagsbehandling ang. bodeling af bankengagement
Udfærdigelse af deponeringsmeddelelse
Udstedelse af "To whom it may concern"
Ved fremtagning af bilagsmateriale beregnes kr. 800 kr. pr.
påbegyndt time
Ved skattesager, bedragerisager o.l. kan der p.t. alene beregnes
kopipris jf. aftale
mellem Finansrådet og Justitsministeriet
Ved andre opgaver, der ikke er omfattet af angivne priser og
gebyrer, herunder rådgivning uden efterfølgende etablering af
forretninger, beregnes kr. 1000 pr. påbegyndt time
Udskrivelse af dokument hvor digitalt dokument er muligt
Fremsendelse af dokument hvor digitalt dokument er muligt

.

250
500
600
2000
800
300
800

1000
100
100

Rykning m.v. Rykning for manglende betaling af enhver art
100
1. rykker
100
2. rykker
100
Opsigelsesbrev
*Særlig indlån omfatter:
kapitalpensionskonti, aldersopsparingskonti, ratepensionskonti, selvpensioneringskonti, indekskonti,
børneopsparingskonti, boligopsparingskonti med statsrente, uddannelsesopsparingskonti med statsrente,
iværksætterkonti, etableringskonti og konjunkturudligningskonti.
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