
Gebyroplysninger BetalingskontiGebyroplysninger BetalingskontiGebyroplysninger BetalingskontiGebyroplysninger Betalingskonti

Betalingskonti_Gebyroplysninger/20181022 Side 1 af 5 Udskrivningsdato: 06-09-2019

GebyroplysningsdokumentGebyroplysningsdokumentGebyroplysningsdokumentGebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navnKontoudbyderens navnKontoudbyderens navnKontoudbyderens navn ::::    Sparekassen BallingSparekassen BallingSparekassen BallingSparekassen Balling

KontonavnKontonavnKontonavnKontonavn ::::    Mastercard guldMastercard guldMastercard guldMastercard guld

DatoDatoDatoDato:::: 1111....    julijulijulijuli     2019201920192019

Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er �

knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med 
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er �

angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på Sparekassen Ballings hjemmeside 
www.sparekassenballing.dk
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument. Ordlisten er vedlagt.�

TjenesteTjenesteTjenesteTjeneste GebyrGebyrGebyrGebyr

Generelle kontotjenesterGenerelle kontotjenesterGenerelle kontotjenesterGenerelle kontotjenester

Etablering af kontoEtablering af kontoEtablering af kontoEtablering af konto

Drift af kontoDrift af kontoDrift af kontoDrift af konto     ((((kontogebyrkontogebyrkontogebyrkontogebyr ))))
Kortafgift
Kortafgift - Familie kort
Kortafgift - Garanter
(Kortet er gratis første år for 
garanter)

Kontoudskrift hver måned:
- Elektronisk
- Brev

Adgang til netbankAdgang til netbankAdgang til netbankAdgang til netbank
- Privat

Årligt
Årligt
Årligt

Pr. stk.

Årligt
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BetalingerBetalingerBetalingerBetalinger     ((((med undtagelse af kortmed undtagelse af kortmed undtagelse af kortmed undtagelse af kort ))))

Betaling af indbetalingskortBetaling af indbetalingskortBetaling af indbetalingskortBetaling af indbetalingskort
I Netbank og Mobilbank: 

Via filial: 
Via kuvertservice: 

Pengeoverførsler til en udbyder afPengeoverførsler til en udbyder afPengeoverførsler til en udbyder afPengeoverførsler til en udbyder af     
betalingstjenster i Danmarkbetalingstjenster i Danmarkbetalingstjenster i Danmarkbetalingstjenster i Danmark
Mellem egne konti i Sparekassen 
Balling -
Standardoverførsel i Net- eller 
Mobilbank:
Standardoverførsel via filial:

Standardoverførsel i Net- eller 
Mobilbank:

Standardoverførsel via filial:

Sammedagsoverførsel i Net- eller 
Mobilbank:

Sammedagsoverførsel via filial:

Straksoverførsel i Net- eller 
Mobilbank:

Straksoverførsel via filial :

Pengeoverførsler til andre landePengeoverførsler til andre landePengeoverførsler til andre landePengeoverførsler til andre lande
I Netbank i Euro:

I Netbank - øvrige valuta:

Via filial:

Pr. stk.

Pr. stk.
Pr. stk.

Pr. stk.
Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke     
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig
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Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke     

tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig
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Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke     
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig
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Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke     
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig
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Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke     
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig
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Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke     
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Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke     
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Kort og kontanterKort og kontanterKort og kontanterKort og kontanter

Udstedelse af debetkortUdstedelse af debetkortUdstedelse af debetkortUdstedelse af debetkort Tjeneste ikkeTjeneste ikkeTjeneste ikkeTjeneste ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig

Udstedelse af kreditkortUdstedelse af kreditkortUdstedelse af kreditkortUdstedelse af kreditkort
MacterCard Guld

    
0000    krkrkrkr....

Løbende adgang til et debetkortLøbende adgang til et debetkortLøbende adgang til et debetkortLøbende adgang til et debetkort Tjeneste ikkeTjeneste ikkeTjeneste ikkeTjeneste ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig

Løbende adgang til et kreditkortLøbende adgang til et kreditkortLøbende adgang til et kreditkortLøbende adgang til et kreditkort
MacterCard Guld 1111....000000000000    krkrkrkr....

Hævning af kontanterHævning af kontanterHævning af kontanterHævning af kontanter
Via filial

I egne pengeautomater

I andres pengeautomater i Danmark

I pengeautomater i udlandet

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

    0000    krkrkrkr....

2222    %%%%    af beløbaf beløbaf beløbaf beløb     ----    
minimumminimumminimumminimum    50505050    krkrkrkr....

2222    %%%%    af beløbaf beløbaf beløbaf beløb     ----    
minimumminimumminimumminimum    50505050    krkrkrkr....

2222    %%%%    af beløbaf beløbaf beløbaf beløb     ----    
minimumminimumminimumminimum    50505050    krkrkrkr....

Overtræk og dertil knyttede tjenesterOvertræk og dertil knyttede tjenesterOvertræk og dertil knyttede tjenesterOvertræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtrækBevilget overtrækBevilget overtrækBevilget overtræk Tjeneste ikkeTjeneste ikkeTjeneste ikkeTjeneste ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig

Ubevilget overtrækUbevilget overtrækUbevilget overtrækUbevilget overtræk Rykkerbrev 100100100100    krkrkrkr....



Gebyroplysninger BetalingskontiGebyroplysninger BetalingskontiGebyroplysninger BetalingskontiGebyroplysninger Betalingskonti

Betalingskonti_Gebyroplysninger/20181022 Side 4 af 5 Udskrivningsdato: 06-09-2019

TjenestepakkeTjenestepakkeTjenestepakkeTjenestepakke GebyrGebyrGebyrGebyr

For at opfylde betingelserne for 
garantfordelene, skal der tegnes 
garantbeviser for minimum:
30 år og derover kr. 5.000

18-29 år kr. 3.000

Øvrige betingelserØvrige betingelserØvrige betingelserØvrige betingelser
Det er ligeledes en betingelse, at 
man er tilmeldt Netbank, har 
Nemkonto og alt post fra 
Sparekassen og betalingsoversigter 
leveres i Netbanken.

Betaling for tjenester ud over de 
ovenstående opkræves separat.

Oplysninger om yderligere tjenesterOplysninger om yderligere tjenesterOplysninger om yderligere tjenesterOplysninger om yderligere tjenester     

Oplysninger om gebyrer for tjenester ud over det antal, der er dækket af pakker af tjenester 
(eksklusive gebyrerne ovenfor)

TjenestepakkeTjenestepakkeTjenestepakkeTjenestepakke GebyrGebyrGebyrGebyr
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Betegnelser og definitioner på repræsentative tjenesteydelserBetegnelser og definitioner på repræsentative tjenesteydelserBetegnelser og definitioner på repræsentative tjenesteydelserBetegnelser og definitioner på repræsentative tjenesteydelser

TerminologiTerminologiTerminologiTerminologi DefinitionDefinitionDefinitionDefinition

Etablering af en konto Tjenester i forbindelse med åbning af en konto, som gør det muligt at tage 
kontoen i brug.

Drift af en konto 
(kontogebyr)

Kontoudbyderen sørger for driften af den konto, som kunden benytter.

Adgang til netbank En kontoudbyder giver kunden adgang til netbank.

Udstedelse af 
debetkort

Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens konto. 
For hver enkelt transaktion, der er foretaget med kortet, trækkes det fulde 
beløb direkte fra kundens konto.

Udstedelse af 
kreditkort

Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens 
betalingskonto. Det fulde beløb for de transaktioner, der er foretaget med 
kortet gennem en aftalt periode, trækkes enten helt eller delvist fra kundens 
betalingskonto på en i forvejen aftalt dato. En kreditaftale mellem 
kontoudbyderen og kunden afgør, om kunden vil blive pålagt renter for dette 
lån.

Løbende adgang til et 
debetkort

Kontoudbyderen giver kunden løbende adgang til et debetkort.

Løbende adgang til et 
kreditkort

Kontoudbyderen giver kunden løbende adgang til et kreditkort.

Hævning af kontanter Kunden hæver kontanter på sin konto.

Betaling af 
indbetalingskort

Kontoudbyderen overfører det på indbetalingskortet anførte beløb til 
udstederen af indbetalingskortets konto.

Pengeoverførsler
(i Danmark)

På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto 
til en anden konto i Danmark.

Pengeoverførsler 
(til andre lande)

På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto 
til en anden konto i et andet land.

Bevilliget overtræk Kontoudbyderen og kunden indgår på forhånd en aftale om, at kunden kan 
låne penge, når der ikke er flere tilbage på kontoen. Aftalen faslægger et 
maksimumbeløb, der kan lånes, og om kunden vil blive pålagt gebyrer og 
renter.

Ubevilliget overtræk Kunden overtrækker en konto uden forudgående tilladelse fra 
kontoudbyderen.


