Gebyroplysninger Betalingskonti

Gebyroplysningsdokument
Kontoudbyderens navn :

Sparekassen Balling

Kontonavn :

Garant - lønkredit

Dato:

21. april 2021







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.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af konto

Dokumentudfærdigelse
- Med kredit
- Uden kredit
Stiftelsesprovision af beløb:
- Med kredit < kr. 50.000
- Med kredit > kr. 50.000
- Uden kredit

Drift af konto (kontogebyr )
Kontoudskrift:
- Elektronisk
- Brev

Månedligt
Månedligt

Adgang til netbank
- Privat

Årligt
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1.250 kr.
0 kr.
0 kr.
2%
0 kr.

0 kr.
25 kr.
0 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort
I Netbank og Mobilbank:
Via filial:
Via kuvertservice:

Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.

0 kr.
50 kr.
15 kr.

Pr. stk.

50 kr.

Pr. stk.

150 kr.

Pr. stk.

0 kr.

Pr. stk.

5 kr.

Pr. stk.

5 kr.

Pengeoverførsler til andre lande
Indenfor EU/EØS:
Via filial i Euro:
Via filial - øvrige valuta:

Pr. stk.
Pr. stk.

150 kr.
250 kr.

Udenfor EU/EØS:
Via filial:

Pr. stk.

250 kr.

Indenfor EU/EØS:
I Net-/Mobilbank i Euro:
I Net-/Mobilbank - øvrige valuta:

Pr. stk.
Pr. stk.

0 kr.
50 kr.

Udenfor EU/EØS:
I Net-/Mobilbank:

Pr. stk.

50 kr.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenster i Danmark
Pengeoverførsel foretaget af
medarbejder - Mellem konti i
Sparekassen Balling:
Pengeoverførsel til fremmed
pengeinstitut:

Pengeoverførsel foretaget i
Net- og Mobilbanken:
Standardoverførsel i Neteller Mobilbank:
Sammedagsoverførsel i
Net- eller Mobilbank:
Straksoverførsel i Neteller Mobilbank:
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Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Dankort
VISA/Dankort
Hævekort
MasterCard

0
0
0
0

Udstedelse af kreditkort

Løbende adgang til et debetkort
Dankort
VISA/Dankort
Hævekort
MasterCard

Tjeneste ikke
tilgængelig

Årligt
Årligt
Årligt
Årligt

0
0
0
150

Løbende adgang til et kreditkort

Hævning af kontanter
Via filial

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

Tjeneste ikke
tilgængelig

Pr. stk.

0 kr.

Egen automat kl. 08 - 18
Pr. stk.
Egen automat kl. 18 - 08 + weekend Pr. stk.
og helligdage

0 kr.
3 kr.

Fremmed automat kl. 08 - 18
Fremmed automat kl. 18 - 08 +
weekend og helligdage

Pr. stk.
Pr. stk.

0 kr.
5 kr.

I pengeautomat i udlandet:
- MasterCard Debit øvrige
Hverdage mellem kl. 08 - 18

Pr. stk.
Pr. stk.

5 kr.
3 kr.

- VISA/Dankort

Pr. stk.

5 kr.
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Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

< kr. 25.000
<= kr. 50.000
<= kr. 100.000
> kr. 100.000
> kr. 500.000

Ubevilget overtræk

Rykkerbrev

Tjenestepakke

Gebyr

150
425
650
800
1.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100 kr.

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

Tjenestepakke

Gebyr

Gratis netbank - privat
1 gratis Visa/Dankort
Gratis hævning i alle
pengeautomater mllem kl. 08 og 18
på alle hverdage
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Betegnelser og definitioner på repræsentative tjenesteydelser
Terminologi

Definition

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.
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