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Prisoversigt - Privat
BETALINGSSERVICE
Boksleje pr. år:
Små bokse
Store bokse
Budgetsystem for privatkunder pr. år
Budgetrevidering med udskrift af nyt skema
Deling af budget ved skilsmisse m.v.
Overførsler mellem egne konti (medarbejderekspedition)
Faste overførelser
Standardoverførsel ved henvendelse til andet PI
Sammedags-overførsel ved henvendelse til andet PI
Straksoverførsel ved henvendelse til andet PI
Returnering af beløb ved fejl kontonr.
Giro- / FIkort

Pris i kr.
  
500
700
1.000
400
500
50
0
50
60
60
50
50

Giro- / FIkort - Kuvertservice
Returnering af Dankort
Nets - afvisning p.g.a. manglende dækning
INDLÅN

15
500
500

Basal indlånskonto pr. år

180

Basal betalingskonto pr. år

600

UDLÅN
Dokumentudfærdigelse

  
1.250

Stiftelsesprovision

2,00%

Sikkerhed nyt/ændring
+ evt. medgået tid - pr. time
Dokumentudfærdigelse
3 x løn, Garant - lønkredit, 5 x SU & Ud i livet
Stiftelsesprovision
3 x løn, Garant - lønkredit, 5 x SU & Ud i livet
Ændring af lån
Panthaverdeklaration(incl. afgift til noteringssted)
Genforhandling kassekreditter
- for bevillinger < kr. 10.000
- for bevillinger <= kr. 25.000
- for bevillinger <= kr. 100.000
- for bevillinger > kr. 100.000
- for bevillinger > kr. 500.000
Bevilget overtræk - private
- for bevillinger < kr. 25.000
- for bevillinger <= kr. 50.000
- for bevillinger <= kr. 100.000
- for bevillinger > kr. 100.000
- for bevillinger > kr. 500.000
Hjemtagelse af kreditforeningslån
Garanti for kreditforeningslån/totalkreditlån (sagsgaranti)
Garanti for kreditforeningslån/totalkreditlån (forhåndslån)

1.250
1.000

Gratis i netbanken

Pr. indbetalingskort
Gratis ved efterflg. oprettelse i PBS
Pr. indbetalingskort
  
Pr. brev
Årlig opkrævning.
Se kort og andre vilkår her.
Mdl. opkrævning.
Se kort vilkår her.
  
Min. 1.250 - max. 20.000
Rabat for Sparekassens garanter
  

1.250
2,00%

Af beløb over kr. 50.000

1.250
1.250
  
150
425
650
800
1.000
  
150
425
650
800
1.000

  
pr. stk.
  

1.500
1,00%

Fast pris
Forhåndslån - beløb deponeret
Der må hæves fra sikringskontoen til
betaling af håndværkerregninger
Ekspedition af sagen
Pr. stk
Pr. stk
Incl. vurdering, rådgivning og
ekspedition af sagen
Incl. aflysning af TK, sletning af
ejerpantebrev og rådgivning

Garanti for kreditforeningslån/totalkreditlån (forhåndslån)

2,50%

Fast pris på kreditforeningssager
Bestilling af ekstra færdigmelding
Vurdering af ejendom u/gennemførelse af lån

5.000
1.500
2.000

Fast pris ved køb af bolig

7.000

Fast pris ved salg af bolig

3.500

Ekspedtion/transport ejerpantebrev
Diverse papirarbejde i.f.m. byggesag/kreditforeningssag,
herunder:
Aflysning af pantebreve

Bemærkninger
  
+ moms
+ moms
Kvt. opkrævning
  

  
Uden bekræftelse
  
  

Afhænger af sælgers PI
  

Påtegning m.m.

1.250

Pr. stk.

Rykning af pantebrev

1.500

Hvor kreditforeningen ekspederer sagen

Diverse øvrige påtegninger på pantebreve m.v.

1.250

Pr. stk.
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Kort
Se kortpriser mm. for Dankort - VISA/Dankort

  

Se kortpriser mm. for MasterCard Debit og hævekort
Se kortpriser mm. for MasterCard Debit og hævekort for Basal betalingskonto
Se kortpriser mm. fro MasterCard Kredit
VALUTA

  

Kontantvaluta (Euro, US, SEK, NOK & GBP)

30

Kontantvaluta - øvrige
Udenlandsk overførsel i Euro
Udenlandsk overførsel - øvrige valuta
Udenlandsk overførsel via Netbank i Euro
Udenlandsk overførsel via Netbank - øvrige valuta
Overførsel fra udlandet – undersøgelse/indhentning af
oplysninger hos udenlandsk pengeinstitut

150
250
250
20
50

Overførsel til udlandet – ændring/efterlysning

350

Overførsel til udlandet, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle
omkostninger
Overførsel til udlandet, manuel tilretning mv. inden afsendelse
til udlandet
Udenlandsk overførsel
Udenlandsk overførsel via Netbank
Overførsel fra udlandet, alm. med korrekte oplysning
Overførsel fra udlandet i EUR/ via SEPA med korrekte
oplysninger
Overførsel fra udlandet - manuel behandling

350

  
Gratis for Sparekassens garanter
Ikke kunde: 150,Almindelig 2 dage - pr. overførsel
Almindelig 2 dage - pr. overførsel
Almindelig 2 dage - pr. overførsel
Almindelig 2 dage - pr. overførsel
Pr. undersøgelse +
udenlandske omkostninger
Pr. overførsel + udenlandske
omkostninger

200

Pr. overførsel

125

Pr. overførsel

500,00 + 1
Ekspres - pr. overførsel
‰ af
beløbet
290,00 + 1
Ekspres - pr. overførsel
‰ af
beløbet
30
DKK / Andre - pr. overførsel
20

EURO pr. overførsel

100
DKK / EUR / Andre pr. overførsel
350 + udl.
Tilbageførsel af udenlandsk overførsel
Pr. overførsel
omk.
ENGAGEMENTSOVERFØRSEL
  
  
I forbindelse med danske pengeinstitutters tilslutning til fælles regler (gælder for alle lande i EU) for flytning af
Undtaget er:
Overførsel af alm. konti herfra, herunder udlån

150

Overførsel af særlig indlånskonti pr. konto

500

Overførsel af depot

400

Behandling af pant v/ skift af PI
PENSION
Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing
Sammenlægning af pensionsordninger
Overførsel af pensionsordning til andet pengeinstitut

800

Deludbetaling ved pensionsordninger

950

KontoInvest (puljer) - administrationsgebyr:
- Danske Obligationer
- KontoInvest 10
- KontoInvest 30
- KontoInvest 55
- KontoInvest 75
- Danske Aktier

950
950
950

0,75%
0,80%
0,90%
1,00%
1,10%
1,25%

Lønkonti (garant - 3 x løn)
Budget, Eventyr, Money-Maker, Ud i Livet,
Spar op konto og Mine penge

Når de er over 12 mdr. gammel
  
Plus 50,- pr. fondskode beregnes som
særskilt gebyr - max 1.000

Gælder for rate- og kapitalpension samt
ved udbetaling før tid af
aldersopsparing
Min.
Min.
Min.
Min.
Min.
Min.

175
175
175
175
175
175

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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Søgning efter materiale - pr. time
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1.000

Engagementsoversigter til revisor m/
600
renteperiodiseringer/sikkerhedsbeskrivelse
Kontoudskrift - ud over 60 bevægelser
25
Posteringsudskrift/engagementsoversigt i kassen
Saldoforespørgsel ved henvendelse
25
Kontoudskrift - fremfinding af gl. udskrifter
100
Bestiling af BS-oversigt
50
Mortifikation af bøger
300
Skadesløserklæring for bortkomne bøger under kr. 300,00
50
Nationalbankoverførsel
200
Skifteretsattester - uskiftet bo (1,5 time)
1.500
Skifteretsattester - til arvinger (2 timer)
2.000
Spardille (Sparebøsse)
100
Trækseddel
200
Rykkerforsendelse
100
Soliditetsoplysning
- Skriftlig besvarelse
1.000
- Skriftlig forespørgsel
500
FORVALTNING, HERUNDER PANTEBREVE OG FONDS
  
- Kurtage ved obligationer - kursværdi under 3.000.000
0,15%
- Kurtage ved obligationer - kursværdi over 3.000.000
0,10%
- Kurtage ved aktier u/100.000 - aktierhandel incl.
0,75%
investeringsforeninger i DK,Norge, Sverige, Finland
- Kurtage ved aktier o/100.000 - aktierhandel incl.
0,50%
investeringsforeninger i DK,Norge, Sverige, Finland
- Kurtage - udenlandske aktier, Øvrige lande
1,00%
- Ekspedition
200
Køb/salg af pantebrev
2,00%
KontoInvest børneopsparing (puljer) - administrationsgebyr:
- Danske Obligationer
0,75%
- KontoInvest 10
0,80%
- KontoInvest 30
0,90%
- KontoInvest 55
1,00%
- KontoInvest 75
1,10%
- Danske Aktier
1,25%
Depot forvaltning:
  
Min. pris depot, dog reduktion ved beholdning af aktier
100
VP Konto
45
VP- fondskodegebyr
22
Udtræk
14
Meddelelse om administrative bevægelser
18,75
Fysiske værdipapirer
0,20%
Præmieobligationer pr. stk..
5
Særlig effekter
25
Pantebreve
0,20%
Terminsydelser pr. stk..
40
Påkravsmeddelelser
125
Opbevaring af udenlanske værdipapirer i depot
0,05%
Depotudskrifter
18,40

  
Bl.a. arkivmateriale
  
  
Pr. konto udskrift
  
  
  
Ikke kunder

Udland + 250,00 + oversættelse
  
  
Min. 175,00 - max. 3.000,00
Min. 175,00
Min. 175,00 - max. 500,00
Min. 175,00
Min. 400,00
Ved ekstern rådgivning

  
+ moms
+ moms
+ moms
+ moms
+ moms
min. 150,00 + moms
+ moms
+ moms
min. 75,00 + moms
+ moms
+ moms
+ moms af højeste kursværdi i året
+ moms
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NETBANK - PRIVAT
Abonnementsgebyr årligt
Betaling af giro/fikort
Standardoverførsel til andet PI
Sammedags-overførsel til andet PI
Straksoverførsel til andet PI
Overførsel med lang besked
Sammedags-overførsel med lang besked
Straksoverførsel med lang besked
Kvittering til ovennævnte betalinger

Prisoversigt - Privat

Genbestilling af nøgle/adgangskode til NemID
Handel med værdipapirer via Netbank
- Kurtage - obligationshandel
- Kurtage - aktierhandel incl. investerings-foreninger i
DK,Norge, Sverige, Finland
- Kurtage - udenlandske aktier, øvrige udland
Udenlandsk overførsel via Netbank
Udenlandsk overførsel via Netbank i Euro
Udenlandsk overførsel via Netbank - øvrige valuta
Udenlandsk overførsel via Netbank

  
150
0
0
5
5
15
20
20
15

150

  
Rabat eller gratis for garanter
  
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Ved henvendelse - Nyt nøglekort
/adgangskode kan bestilles gratis på
www.Nemid.nu

0,10%

Min. 50,00

0,15%

Min. 29,00

1,00%

Min. 200,00

20
Almindelig 2 dage
50
Almindelig 2 dage
290 kr. +
1 ‰ af Ekspres
beløbet

