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Denne prisoversigt indeholder oplysninger om de priser Sparekassen Balling har for de mest almindeligt
forekommende ekspeditioner.
Sparekassen Balling forbeholder sig ret til at opkræve timebetaling for ikke almindelig forekommende
ekspeditioner eller ekspeditioner, der er ekstra tidskrævende.
Sparekassen Ballings til enhver tid gældende timepris er oplyst under afsnittet med øvrige priser.
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Betalings- og hævekort
Dankort

Gebyrer generelt
Årligt kortgebyr

0 kr.

Design selv

150 kr.

Erstatningskort

150 kr.

Hastebestilling af kort

250 kr.

Notakopi

200 kr.

Ophævelse af spærring af pinblokering

100 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

500 kr.

Returnering af betaling

500 kr.

Genåbning af kort efter kundens egen spærring

100 kr.

Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrug)

500 kr.

Omkostninger ved kontanthævninger
KONTANTEN automater mellem kl. 08-18

0 kr.

KONTANTEN egne automater mellem kl. 18-08 +
weekend og helligdage

3 kr.

Fremmede automater mellem kl. 08-18

5 kr.

Fremmede automater mellem kl. 18-08 + weekend og
helligdage

5 kr.

Garantkunder hæver gratis i alle KONTANTEN
automater på hverdage mellem kl. 08-18.
Internt hævekort

Gebyrer generelt
Årligt kortgebyr

0 kr.

Erstatningskort

150 kr.

Ophævelse af spærring af pinblokering

100 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

500 kr.

Genåbning af kort efter kundens egen spærring

100 kr.

Omkostninger ved kontanthævninger
Sparekassens egne automater mellem kl. 08-18

0 kr.

Sparekassens egne automater mellem kl. 18-08 +
weekend og helligdage

3 kr.

Fremmede automater mellem kl. 08-18

3 kr.

Fremmede automater mellem kl. 18-08 + weekend og
helligdage

5 kr.

Garantkunder hæver gratis i alle automater på hverdage
mellem kl. 08-18.
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MasterCard

Årligt kortgebyr

Debit/Young

Årligt kortgebyr

150 kr.

Årligt kortgebyr – Garant

0 kr.

Årligt kortgebyr – Ud i livet

0 kr.

Årligt kortgebyr – Mine penge

0 kr.

Erstatningskort

150 kr.

Ophævelse af spærring af pinblokering

100 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

500 kr.

Returnering af betaling

500 kr.

Genåbning af kort efter kundens egen spærring

100 kr.

Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrug)

500 kr.

Omkostninger ved kontanthævninger i Danmark:
Sparekassens egne automater mellem kl. 08-18

0 kr.

Sparekassens egne automater mellem kl. 18-08 +
weekend og helligdage

3 kr.

Fremmede automater mellem kl. 08-18

3 kr.

Fremmede automater mellem kl. 18-08 + weekend og
helligdage

5 kr.

Garantkunder hæver gratis i alle automater på hverdage
mellem kl. 08-18.
Omkostninger ved kontanthævninger i udlandet
Inden for EU

3 kr.

Udenfor EU

20 kr.

Beregning af omregningskurs/referencekurs
Ved brug af MasterCard i udlandet vil omregning til danske
kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår
af http://www.nets.eu/valutakurser med et tillæg som er:
Europæiske valutaer offentliggjort på
http://www.nets.eu/valutakurser
- valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets
tillagt 1,5 procent.
Andre valutaer offentliggjort på
http://www.nets.eu/valutakurser
- valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets
tillagt 2,0 procent.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer
- omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner
som ovenfor.
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I pengeautomater og forretningsterminaler i EU, hvor
kortholder har mulighed for at få afregnet beløb i egen
valuta, bliver ECB’s valutakurs (som også findes på
www.ecb.europa.eu) og en ECB referenceprocent mod
ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent
afhænger af forholdet mellem kurserne på
www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser, og den kan bruges
til at sammenligne kurstillæg på forskellige
korttyper.

MasterCard Kredit

Årligtkortgebyr
Standardkort

250 kr.

Standardkort(familiekort)

150 kr.

Standardkort(garant)

0 kr.

Guldkort

900 kr.

Guldkort(familiekort)

150 kr.

Guldkort(garant)

500 kr.

Platinumkort
Platinumkort(familiekort)
Platinumkort(garant)

1.500 kr.
150 kr.
1.200 kr.

Fælles for MasterCard Kredit
Erstatningskort

150 kr.

Hastebestilling af kort

250 kr.

Notakopi

200 kr.

Ophævelse af spærring af pinblokering

150 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

500 kr.

Returnering af betaling

500 kr.

Genåbning af kort efter kundens egen spærring

100 kr.

Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrug)

500 kr.

Nulstilling af forbrug

250 kr.

Kurerforsendelse

300 kr.

Omkostninger ved kontanthævninger
Sparekassens egne automater

2% (min. kr. 50)

Fremmede automater

2% (min. kr. 50)

.
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Priority Pass(udstedes kun til Platinum)
Brug af Priority Pass til besøg i lounge faktureres på
MasterCard kontoen i DKK med et beløb svarende til 250
kr. pr. person pr. besøg.
Beregning af omregningskurs/referencekurs
Ved brug af MasterCard i udlandet vil omregning til danske
kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår
af http://www.nets.eu/valutakurser med et tillæg som er:
Europæiske valutaer offentliggjort på
http://www.nets.eu/valutakurser
- valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets
tillagt 1,5 procent.
Andre valutaer offentliggjort på
http://www.nets.eu/valutakurser
- valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets
tillagt 2,0 procent.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer
- omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner
som ovenfor.
I pengeautomater og forretningsterminaler i EU, hvor
kortholder har mulighed for at få afregnet beløb i egen
valuta, bliver ECB’s valutakurs (som også findes på
www.ecb.europa.eu) og en ECB referenceprocent mod
ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent
afhænger af forholdet mellem kurserne på
www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser, og den kan bruges
til at sammenligne kurstillæg på forskellige
korttyper.

Visa/Dankort

Gebyrer generelt
Årligt kortgebyr
Årligt kortgebyr - garant

150 kr.
0 kr.

Design selv

150 kr.

Erstatningskort

150 kr.

Hastebestilling af kort

250 kr.

Notakopi

200 kr.

Ophævelse af spærring af pinblokering

100 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

500 kr.

Returnering af betaling

500 kr.

Genåbning af kort efter kundens egen spærring

100 kr.

Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrug)

500 kr.

Nulstilling af forbrug

250 kr.

Omkostninger ved kontanthævninger i Danmark
Sparekassens egne automater mellem kl. 08-18

0 kr.

Sparekassens egne automater mellem kl. 18-08 +
weekend og helligdage

3 kr.
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Fremmede automater mellem kl. 08-18

3 kr.

Fremmede automater mellem kl. 18-08 + weekend og
helligdage

5 kr.

Garantkunder hæver gratis i alle automater på hverdage
mellem kl. 08-18.
Omkostninger ved kontanthævninger i udlandet
Inden for EU

3 kr.

Udenfor EU

20 kr.

Beregning af omregningskurs/referencekurs
Ved brug af Visa/Dankort i udlandet vil omregning til danske
kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår
af http://www.nets.eu/valutakurser med et tillæg som er:
Europæiske valutaer offentliggjort på
http://www.nets.eu/valutakurser
- valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets
tillagt 1,0 procent.
Andre valutaer offentliggjort på
http://www.nets.eu/valutakurser
- valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets
tillagt 1,5 procent.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer
- omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner
som ovenfor.
I pengeautomater og forretningsterminaler i EU, hvor
kortholder har mulighed for at få afregnet beløb i egen
valuta, bliver ECB’s valutakurs (som også findes på
www.ecb.europa.eu) og en ECB referenceprocent mod
ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent
afhænger af forholdet mellem kurserne på
www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser, og den kan bruges
til at sammenligne kurstillæg på forskellige
korttyper.
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Bolig og realkredit
DLR Kredit

Ekspeditionsgebyr til Sparekassen
Lånebeløb op til 1.000.000 kr. – normal

4.500 kr.

Lånebeløb op til 1.000.000 kr. – garant

3.500 kr.

Lånebeløb over 1.000.000 kr. – normal

7.500 kr.

Lånebeløb over 1.000.000 kr. – garant

5.500 kr.

Tillæg pr. ejendom v/mere end en ejendom
Rykningsanmodninger fra
realkreditinstitutter

Salg af bolig

Totalkredit

Rykningspåtegning – uden provenu – privatkunde

1.400 kr.

Rykningspåtegning – uden provenu – erhvervskunde

2.500 kr.

Rykningspåtegning – med provenu – privatkunde

2.500 kr.

Rykningspåtegning – med provenu – erhvervskunde

3.500 kr.

Ekspedition af sælgersag – deponering i andet PI

1.500 kr.

Ekspedition af sælgersag – med låneindfrielse

3.500 kr.

Ekspedition af sælgersag – uden låneindfrielse

1.500 kr.

Ekspeditionsgebyr til Sparekassen – normalsag
(inkl. ekspedition af elektronisk tinglysning)

5.000 kr.

Ekspeditionsgebyr til Sparekassen – boligkøb
(inkl. vurdering, rådgivning, elektronisk tinglysning)

7.000 kr.

Sagsgebyr til Totalkredit(50% rabat til garanter)

4.000 kr.

Ændring/nyt lånetilbud – pr. gang

500 kr.

Ændring af refinansieringsaftale, med uændret
afdragsprofil

1.000 kr.

Ændring af refinansieringsaftale, med fravalg af
afdragsfrihed

1.000 kr.

Ændring af refinansieringsaftale, med tilvalg af
afdragsfrihed

2.000 kr.

Gældsovertagelse pr. sag

2.500 kr.

Forlængelse af ombygningssag

1.250 kr.

Besigtigelsesgebyr(ekstra i forbindelse med ej afsluttet
byggeri)

1.500 kr.

Besigtigelsesgebyr ved relaksationer

1.500 kr.

Besigtigelsesgebyr(rateudbetaling)
Vurderingsgebyr – fysisk besigtigelse

Øvrige

500 kr.

750 kr.
2.000 kr.

Vurderingsgebyr – uden besigtigelse

750 kr.

Kurskontrakt

500 kr.

Ekspedition af realkreditsager fra andre
realkreditinstitutter end Totalkredit og DLR Kredit
Deponering og meddelelse

7.500 kr.
750 kr.
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Relaksationer, transporter, aflysninger eller
afgiftsparkering af ejerpantebrev(ej sælgersag)

1.400 kr.

Depot
Opbevaring af
værdipapirer i
depot

Priserne er gældende for åbne-, pensions- og
sikkerhedsdepoter.
Sparekassen Balling er pålagt at opkræve moms på en
række af depotgebyrerne.
De anførte priser er ekskl. moms, såfremt der er pålagt
moms, er det oplyst.
Obligationer registreret i VP
Kontogebyr pr. konto/depot – pr. år

(+moms) 45 kr.

Gebyr pr. fondskode – pr. år

(+moms) 22 kr.

Beholdningsændringsmeddelelse – pr. stk.

14 kr.

Beholdningsændring administrativ bevægelse – pr. stk.

(+moms) 22 kr.

Meddelelser i øvrigt – pr. stk.

(+moms) 14 kr.

Unoterede værdipapirer
Opbevaring af danske unoterede værdipapirer i depot (ej
pension)

400 kr.

Aktier og investeringsforeninger registreret i VP
Beholdningsændring (transaktionsgebyr) – pr. stk.
Beholdningsændringsmeddelelse – pr. stk.

(+moms) 22 kr.
14 kr.

Udenlandske værdipapirer
Højeste kursværdi i løbet af året
Rentemeddelelse/udbyttebrev – pr. meddelelse/brev
Navne notering af aktier (+depotbanks omk.)

(min. kr. 150) 0,1%
(+moms) 25 kr.
800 kr.

Pantebreve
Ekspedition af terminsydelser, ekstraordinære afdrag mv.
– pr. indbetaling
Meddelelse til kreditor om indbetalt pantebrevsydelse –
pr. meddelelse
Påkrav ved nødlidende pantebreve – pr pantebrev

(+moms) 50 kr.
50 kr.
(+moms) 100 kr.

Oprettelse af pantebrev – pr. pantebrev

250 kr.

Årligt opbevaringsgebyr – pr. pantebrev

125 kr.

Ekstraordinære afdrag og indfrielse

250 kr.

Andre ydelser
Overførsel til depot i andet pengeinstitut – pr. fondskode*
Overførsel af udenlandske værdipapirer – pr. fondskode
(+ udenlandske omk.)*

(+moms) 400 kr.
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*Det maksimale gebyr pr. cpr.-/cvr.nr. udgør kr. 4.000.

400 kr.

Konti og kasseekspeditioner
Budgetservice

Døgnboksaftaler

Budgetservice, inkl. 1 årligt budget

1.200 kr.

Ekstraordinær udskrift ved ændring af budget

500 kr.

Deling af budget ved skilsmisse eller lignende

1.200 kr.

Denne service udføres af NOKAS. Der henvises til
NOKAS’ hjemmeside for nærmere om prissætningen.
Brug af døgnbokse eller erhvervsmæssig indbetaling
hæveautomater – uden kundeforhold hos NOKAS

KasseUdbetaling ved kassen
/kontoekspeditioner
Udbetaling ved kassen uden kort
(udført af
sparekassen)

Overførsel til konto i Sparekassen (inkl. egne konti)
Overførsel til konto i andet pengeinstitut

350 kr.
25 kr.
50 kr.
50 kr.
250 kr.

Indbetaling via kassen

50 kr.

Betaling af giro-/indbetalingskort

50 kr.

Oprettelse af fast betalingsoverførsel

50 kr.

Returnering af transaktioner som følge af manglende
dækning
Oplysning om saldo el. bevægelser på konto
Udbetaling konto i andet institut

500 kr.
50 kr.
400 kr.

Veksling af kontantvaluta

Konto

Euro, USD, SEK, NOK & GBP – normal

75 kr.

Euro, USD, SEK, NOK & GBP – garanter

0 kr.

Euro, USD, SEK, NOK & GBP – ikke kunder

150 kr.

Andre valutaer – kun muligt for kunder

150 kr.

Kontogebyr
Basal indlånskonto

180 kr.

Basal betalingskonto

600 kr.

Budgetkonto

0 kr.

Lønkonto (krav til forretningsomfang)

0 kr.

Garantlønkonto (for at opnå garantfordele kræves garantkapital)

0 kr.

Budgetkonto

0 kr.

Ud i Livet (kun for kunder mellem 18-30 år)

0 kr.

Mine Penge (kun for kunder mellem 0-18 år)

0 kr.

Spar Op Konto

0 kr.

Garantkonto (for at opnå garantfordele kræves garantkapital)

0 kr.

Basal erhvervskonto

2.500 kr.
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Erhvervskonto (krav til forretningsomfang)
Basal foreningskonto

Kontoudskrifter

1.200 kr.

Foreningskonto (krav til forretningsomfang)

0 kr.

Standard (normalt v/60 bevægelser)

0 kr.

Afvigelse fra standard – pr. stk.
Møntoptælling

Privatkunder

(tilbydes kun i

Erhvervs-, og foreningskunder – kun muligt ved aftale
med KONTANTEN

Balling)

0 kr.

25 kr.
125 kr.

Opgjorte konti

Returnering af transaktioner – pr. transaktion

Oprettelse af konti

Klientkonti – både advokat og boet er helkunde

400 kr.

Klientkonti – advokat er helkunde

800 kr.

Klientkonti – boet er helkunde

800 kr.

50 kr.

Klientkonti – ingen helkundeforhold

1.600 kr.

Basal erhvervskonto

2.500 kr.

Oprettelse af ny erhvervskunde (efter aftale)

op til 7.500 kr.

Lån og kreditter generelt
Bevilget overtræk

Privatkunder:
Trækningsret < 10.000 kr.

150 kr.
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Trækningsret < 25.000 kr.

425 kr.

Trækningsret < 100.000 kr.

650 kr.

Trækningsret < 500.000 kr.

800 kr.

Trækningsret >= 500.000 kr.

Erhvervskunder(minimum 500 kr.)

Ekspeditionsgebyr
og
stiftelsesprovision

1.000 kr.

op til 7.500 kr.

Privatkunder:
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision(minimum 1.400 kr. og maks 20.000 kr.)
Garanter får 25% rabat på stiftelsesprovision

1.400 kr.
2,00%

Erhvervskunder:
Ekspeditionsgebyr
Stiftelsesprovision(minimum 2.500)

2.500 kr.
2,00%

Kunder med Ud i livet
Oprettelse af kredit/lån op til 50.000 kr.
Gælder kun ved første oprettelse
Forlængelse/genfor
-handling af
kreditter

Privatkunder:
Trækningsret < 10.000 kr.

150 kr.

Trækningsret < 25.000 kr.

425 kr.

Trækningsret < 100.000 kr.

650 kr.

Trækningsret < 500.000 kr.

800 kr.

Trækningsret >= 500.000 kr.

Erhvervskunder(minimum 1.400 kr.)
Garantier

0 kr.

1.000 kr.

op til 7.500 kr.

Garantier, ekskl. realkredit:
Ekspeditionsgebyr
Årlig provision p.a. min. 250 kr. pr. opkrævning

Garantier for forhåndslån:
Ekspeditionsgebyr(hvis ingen tilhørende lånesag)

1.400 kr.
2,5%

1.400 kr.

Årlig provision (provenuet er til disposition)

2,5%

Årlig provision (provenuet er spærret)

1,0%

Garanti for restkøbesum v/bolighandel, løbetid < 6
måneder:
Ekspeditionsgebyr

1.500 kr.
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Garanti for restkøbesum v/bolighandel, løbetid > 6
måneder:
Ekspeditionsgebyr

1,0%

Årlig provision
Pant m.v.:

Sikkerhedsdokumenter

1.500 kr.

Udfærdigelse af pantebreve – privatkunder

1.400 kr.

Udfærdigelse af pantebreve – erhvervskunder

2.500 kr.

Dokumenter og påtegninger – diverse

1.400 kr.

Notering af udlæg

1.400 kr.

Notering af sekundær pant

1.400 kr.

Tinglysning af skifteretsattest som adkomst

1.400 kr.

Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte

1.400 kr.

Aflysning af ejerpantebreve

1.400 kr.

Finansieringsdeklarationer(incl. afgift til noteringssted)

1.400 kr.

Pantefrafaldserklæring

1.500 kr.

Privatkunder:
Ændring af sikkerhed

1.400 kr.

Kautionserklæring

1.400 kr.

Erhvervskunder:

Øvrige

Ændring af sikkerhed

2.500 kr.

Kautionserklæring

1.400 kr.

Ydelsesfritagelse

1.400 kr.

Notering af transport

1.400 kr.

Pension
Overførsel til andre
institutter

Pensionskonti generelt, pr. aftale*

1.100 kr.

Tilhørende puljekonto, pr. konto*

600 kr.
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Tilhørende depot, pr. fondskode*
*Det maksimale gebyr pr. cpr.nr. udgør 4.000 kr.

400 kr.

Overførsel af udenlandske værdipapirer:
Normalt gebyr pr. fondskode + udenlandske
omkostninger
Puljeinvestering

Puljeadministrationsgebyr(minimum 175 kr.*)
KontoInvest rente

0,15%

KontoInvest 10

0,80%

KontoInvest 30

0,90%

KontoInvest 55

1,00%

KontoInvest 75

1,10%

KontoInvest Danske Aktier

1,25%

*Minimumsbeløb gælder ikke investeringer på
børneopsparing.
Puljeskift, pr. aftale (inkl. udtræden af pulje)
Øvrige

600 kr.

Bodeling, pr. aftale

1.400 kr.

Deludbetaling, pr. aftale

1.400 kr.

Ophævelse i utide, pr. aftale

1.400 kr.

Ændring af kapitalpension til alderspension
Deling af pension ved skilsmisse

950 kr.
2.500 kr.

Markere udenlandske kunder for PAL-fritagelse

950 kr.

Opstart af udbetaling på ratepension

950 kr.

Opstart af udbetaling på indekskontrakter

950 kr.

Opstart af del-udbetaling på kapitalpension

950 kr.

Ændring af udbetalingsperioden på ratepension

950 kr.

Opgørelse af kapitalpension

950 kr.

Opgørelse af aldersopsparing

950 kr.

Opgørelse af selvpension

950 kr.

Registrering af PAL-skattepligtens genindtræden

950 kr.

Opsplitning af pensionskonti i flere konti

950 kr.

Sammenlægning af pensionskonti, pr stk.

950 kr.

PAL-administration af kunder med unoterede
værdipapirer, pr fondskode

950 kr.

Selvbetjeningssystemer
Netbank

Årligt gebyr
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Normal

150 kr.

Garanter

0 kr.

Ud i livet

0 kr.

Mine Penge

0 kr.

Foreningskunder, incl. netbankforsikring

1.000 kr.

Erhvervskunder, incl. netbankforsikring, pr selskab*
*halv pris for garanter og maks. kr. 3.000 pr. koncern

1.000 kr.

Bank Connect
Oprettelse

500 kr.

Abonnement (opkræves kvartalsvis)

250 kr.

Ændring af aftale

500 kr.

Transaktioner
Overførsel til konto i Sparekassen Balling

0 kr.

Overførsel til konto i andet institut

0 kr.

Sammedagsoverførsel

5 kr.

Straksoverførsel

5 kr.

Overførsel med lang advisering

15 kr.

Sammedagsoverførsel med lang advisering

20 kr.

Straksoverførsel med lang advisering

20 kr.

Indbetalingskort (FI- og girokort)

0 kr.

Overførsler til udlandet
Se under udland

Værdipapirhandel
Se under værdipapirhandel

Øvrige
Ændring af erhvervsnetbank (fuldmagtsforhold m.m.)

400 kr.

Etablering/ændring af netbank

400 kr.

Kvittering for betaling, rekvirering af kontoudskrift

15 kr.
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Udland
Overførsler fra
udlandet

Overførsel fra EU-EØS lande (SEPA)
Øvrige overførsler, samt i anden valuta end EUR indenfor
EU/EØS

0 kr.
30 kr.

Overførsel med fejlagtige modtageroplysninger

100 kr.

Undersøgelse og hentning af oplysninger hos udenlandsk
afsenderinstitut*

350 kr.

*skal tillægges udenlandske omkostninger

Overførsel til
udlandet – via
afdeling/rådgiver

Alm. overførsel*

250 kr.

EU(SEPA) overførsel**

150 kr.

Ekspres overførsel:
(USD,DKK,EUR,SEK,NOK,GBP,CHF)***

1 o/oo + 500 kr.

Ekspres overførsel (øvrige valutaer)****

1 o/oo + 500 kr.

Ændring/tilbagekaldelse af udenlandske overførsler
(f.eks. pga. fejl i IBAN/SWIFT)*****

350 kr.

Tillæg hvis afsender betaler alle omkostninger******

200 kr.

Manuel tilretning inden afsendelse

125 kr.

*beløb stilles til rådighed for korrespondentbanken 2
bankdage efter debiteringsdagen.
**beløb stilles til rådighed for korrespondentbanken 1
bankdag efter debiteringsdagen.
***beløb stilles til rådighed for korrespondentbanken på
debiteringsdagen.
****beløb stilles til rådighed for korrespondentbanken 1
bankdag efter debiteringsdagen.
*****tillægges udenlandske omkostninger.
****** Hvis de udenlandske omkostninger overstiger 200
kr., tillægges differencen.
Overførsel til
udlandet – via
netbank

Alm. overførsel*
EU(SEPA) overførsel**

50 kr.
0 kr.

Ekspres overførsel
(USD,DKK,EUR,SEK,NOK,GBP,CHF)***

1 o/oo + 290 kr.

Ekspres overførsel (øvrige valutaer)****

1 o/oo + 290 kr.

Ændring/tilbagekaldelse af udenlandske overførsler
(f.eks. pga. fejl i IBAN/SWIFT)*****
Tillæg hvis afsender betaler alle omkostninger******

350 kr.
200 kr.
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*beløb stilles til rådighed for korrespondentbanken 2
bankdage efter debiteringsdagen.
**beløb stilles til rådighed for korrespondentbanken 1
bankdag efter debiteringsdagen.
***beløb stilles til rådighed for korrespondentbanken på
debiteringsdagen.
****beløb stilles til rådighed for korrespondentbanken 1
bankdag efter debiteringsdagen.
*****tillægges udenlandske omkostninger
****** Hvis de udenlandske omkostninger overstiger 200
kr., tillægges differencen.
Valutamarginaler

Overførsler til og fra udlandet afregnes efter Sparekassen
Ballings markedskurs med følgende tillæg/fradrag
Fondshandler afregnes med en aktuel markedskurs med
nedennævnte tillæg/fradrag
Valuta
EUR
USD
GBP
SEK
NOK
CHF
CAD
JPY
AUD
NZD
PLN
CZK
HUF
HKD
SGD
TRY
ZAR
THB
ILS
MXN
AED
RON
CNY

Land
Euro
USA
England
Sverige
Norge
Schweiz
Canada
Japan
Australien
New Zealand
Polen
Tjekkiet
Ungarn
Hongkong
Singapore
Tyrkiet
Sydafrika
Thailand
Israel
Mexico

Tillæg/fradrag
1,300
1,300
2,000
0,300
0,300
1,000
1,100
0,012
1,300
1,300
1,100
0,130
0,020
0,680
3,000
2,650
1,000
0,200
1,100
0,300
De Arabiske Em. 2,050
Rumænien
1,300
Kina
0,450
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Værdipapirhandel
Danske aktier og
aktiebaserede
investeringsbeviser

Via afdeling/rådgiver
Kursværdi under 100.000 kr.
Min. gebyr udgør 200 kr. og maks. gebyr udgør 500 kr.
(ekskl. VP transaktionsgebyr pt. 18 kr. i år 2021)

0,75 %

Kursværdi fra 100.000 kr.
(ekskl. VP transaktionsgebyr pt. 18 kr. i år 2021)

0,50 %

Kurtage, aktier og tegningsretter
Min. gebyr udgør 80 kr. (ekskl. VP transaktionsgebyr pt.
18 kr. i år 2021)

0,15 %

Kurtage, unoterede aktier
Min. gebyr udgør 500 kr.

1,00 %

Via netbank
Min. gebyr udgør 29 kr. (eksl. VP transaktionsgebyr pt.
18 kr. i år 2021)

0,15 %

Ved afregning som gennemsnitskurshandel sker afregning
til NASDAQ OMX København ”15:30 gennemsnit – Alle
handler” med et fradrag/tillæg på 0,25 %. Ved
strakshandel efter NASDAQ OMX Københavns lukketid
fastsættes afregningskursen efter en vurdering af
markedsforholdene.
Danske
obligationer og
obligationsbaserede
investeringsbeviser

Via afdeling/rådgiver
Kursværdi under 3 mio. kr.
Min. gebyr udgør 175 kr. og maks. gebyr udgør 3.000 kr.
(ekskl. VP transaktionsgebyr pt. 18 kr. i år 2021)

0,15 %

Limiteringsgebyr når ordren gennemføres, pr. handel

100 kr.

Kursværdi fra 3 mio. kr.
(ekskl. VP transaktionsgebyr pt. 18 kr. i år 2021)

0,10 %

Indgåelse og evt. forlængelse af kurskontrakter, pr. handel

500 kr.

Via netbank
Min. gebyr udør 29 kr. (ekskl. VP transaktionsgebyr pt.
18 kr. i år 2021)

0,10 %

Afregning sker 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.
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Udenlandske aktier

Aktier fra Sverige, Norge og Finland
Kursværdi under 100.000 kr. (min. gebyr 175 kr.)*

0,75 %

Kursværdi fra kr. 100.000 kr. *

0,50 %

* Hertil kommer udenlandske omk. 0,8% min. 100 kr.

Aktier fra øvrige udland
Kurtage (min. gebyr 400 kr.)

1,00 %

Hertil kommer evt. udenlandske omkostninger.

Via netbank
Aktier fra Sverige, Norge og Finland
Kurtage (min. gebyr 75 kr.)*

0,15 %

* Hertil kommer udenlandske omk. 0,8% min. 100 kr.

Aktier fra øvrige udland
Kurtage (min. gebyr 200 kr.)

1,00 %

Hertil kommer evt. udenlandske omkostninger.
Udenlandske
obligationer

Kursværdi under 3 mio. kr.
Min. gebyr udgør 400 kr. og maks. gebyr udgør 3.750 kr.
+ evt. udenlandske omk.
Kursværdi fra 3 mio. kr.
Hertil kommer evt. udenlandske omk.

0,25 %

0,125 %

Ved afregning benyttes bud/udbudskurs fra markedet med
et fradrag/tillæg på maksimalt 0,25 kurspoint.

Øvrige
Boksleje

Små bokse (pris er + moms)

500 kr.
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Store bokse (pris er + moms)
Opbrydning af boks
Engagementsforespørgsel revisor
Boopgørelser

850 kr.

Proforma opgørelse til skifteretten, alm. ind-/udlån, pr.
konti

100 kr.

Proforma opgørelse til skifteretten, særlig indlån eller
depot, pr. konti/depot

250 kr.
1.500 kr.

Årligt abonnement

350 kr.

Oprettelse af aftale

300 kr.

Ændring af aftale

300 kr.

Udlevering af FI-kort
Advisering – via netbank

Inkasso

Efter regning

Inkl. renteperiodisering og sikkerhedsbeskrivelse

Behandling af skifteretsattest – uskiftet bo
FI-kreditoraftale

700 kr.

400 + 2 kr. pr. stk.
0 kr.

Advisering – på papir

100 kr.

Advisering – via mail fra datacentral

200 kr.

Opgørelse af lån/konti ved misligholdelse

3.000 kr.

Fremsendelse til inkasso/overdragelse til advokat

1.500 kr.

Kopier og
udskrifter

Fotokopi af bilag og lignende – pr. stk.

Overførsel af
engagement til
andet institut

Betalingskonti ældre end 12 måneder

Genudskrivning af udskrifter og lignende pr. stk.

25 kr.
100 kr.
0 kr.

Betalingskonti oprettet inden for 12 måneder – pr. konto

125 kr.

Særlig indlånskonto – pr. konto

500 kr.

Overførselsservice
og
leverandørservice
Rykkerskrivelser

Oprettelse/afvisning/tilbageførsel/ændring af aftale

500 kr.

Afvisning af betaling

500 kr.

Pr. skrivelse

100 kr.

Soliditetsoplysninger

Pr. besvarelse

Timebetaling

Ved ekstraordinære ydelser – pr. time (min. 1 time)

Pr. rekvisition + omkostning til afgivende institut

1.500 kr.
625 kr.
1.500 kr.
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