Gebyrer
Gældende fra 16. november 2021

Kort
Visa/Dankort
Løbende adgang til et debetkort (årligt kortgebyr)
Hævning af kontanter i fremmede pengeinstitutters pengeautomater og kasser samt på
posthuse

0 kr.
10 kr.

Spærring af konto/kort ved overtræk

200 kr.

Rykkergebyr/afvisning af betalinger

100 kr.

Kontant hævning i pengeautomater i udlandet
• udbetaling i euro indenfor EØS-lande
• udbetaling i euro udenfor EØS-lande
• udbetaling i øvrige valutaer

10 kr.
1% af beløbet, min. 30 kr.
1% af beløbet, min. 30 kr.

Erstatningskort (gratis når du selv bestiller i netbank)

100 kr.

Hastebestilling af nyt kort

350 kr.

Uberettiget indsigelsesbegæring, pr. transaktion

250 kr.

Ophævelse af limitblokering

200 kr.

Rekvirering af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det bogførte)

200 kr.

Returnering af nota
Brug af kortet i udlandet
Der sker omregning fra den pågældende udenlandske valuta til DKK til den referencekurs,
som fremgår af www.nets.eu/valutakurser på bankdagen for transaktionen. Der lægges et
procenttillæg oveni valutakursen
• europæiske valutaer tillægges
• andre valutaer tillægges

100 kr. pr. stk.

1%
1,5%

Eurocard
Eurocard, uden årsafgift første år, herefter årligt
Eurocard Platinum, årligt
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Kort (beløbsgrænser)
Visa/Dankort
Kontaktløs funktion
Anvender du kontantløs funktion ved betaling med fysisk kort eller virtuelt kort i Wallet er der en beløbsgrænse på 350
kr. pr. køb ved betaling uden brug af pinkode
Brug i Danmark
Du kan få udbetalt op til 2.000 kr. pr. døgn i andre pengeautomater (der kan være et gebyr til udbetalende pengeinstitut. Kontakt det herom).
Du kan hæve op til 5.000 kr. i døgnet, når du benytter Dankortet i forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende.
Brug udlandet og forretninger, der har tilsluttet sig Visa-systemet
Du kan få udbetalt kontanter i udenlandsk valuta op til et beløb svarende til modværdien af 2.000 kr. pr. dag. Der kan
være beløbsbegrænsninger i udbetalende pengeautomat.
Du kan få udbetalt kontanter i udenlandsk valuta og foretage betalinger op til et beløb svarende til modværdien af
25.000 kr. pr. løbende 30 dage.
Kontakt udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager og få oplyst evt. gebyr.

VisaDebit
Kontaktløs funktion
Anvender du kontantløs funktion ved betaling med fysisk kort eller virtuelt kort i Wallet er der en beløbsgrænse på 350
kr. pr. køb ved betaling uden brug af pinkode
Brug i Danmark og udlandet
Du kan anvende kortet til varekøb op til 30.000 kr. pr. døgn og til kontanthævning i pengeautomater op til 9.000 kr. pr.
konto pr. døgn, dog maksimalt op til den disponible saldo på den konto, som kortet er tilknyttet. Der kan være beløbsbegrænsninger i den enkelte pengeautomat.
Kontakt udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager for at få oplyst evt. gebyr.
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Banklån og realkredit
Banklån og kredit
Etableringsgebyr for lån/kredit:
•
Billån med rentefordel
•
Boliglån med rentefordel
•

Øvrige lån og kreditter

Udfærdigelse af ejerpantebrev (bil)

5.600 kr.
4.500 kr.
0 kr.
0 kr.

Omlægning mellem fast og variabel rente
(Bemærk, særlige indfrielsesbetingelser f.s.v. angår. lån med fast rente)

400 kr.

Ekstraordinært afdrag på fastrentelån/førtidig indfrielse af fastrentelån

300 kr.

Respektpåtegning ejerpantebrev (bolig)

850 kr.

Betalingsgaranti – etableringsgebyr
Betalingsgaranti – provision pr. kvartal
Indfrielse af realboligkredit oprettet fra 15. november 2010
- dog kun hvis kontohaver ikke har konti med lønindgang.
Omkostninger til offentlige myndigheder
• Tinglysningsafgift, pant i fast ejendom og andelsbolig
.
• Plus stempel af ejerpantebrev (forhøjes til nærmeste 100 kr.)
• Tinglysningsafgift, pant i øvrige aktiver (f.eks. bil og andet løsøre)
• Plus stempel af ejerpantebrev (forhøjes til nærmeste 100 kr.)
• Gebyr og notering af finansieringsdeklaration (bil)

2.000 kr.
0,375 pct.
3.000 kr.

1.730 kr
1,45 pct.
1.750 kr.
1,50 pct.
400 kr.

Realkredit
Totalkredit
• Ekspeditionsgebyr for låneoptagelse
• Sagsgaranti, Købsgaranti
.
• Projektkøb: Købsgaranti og forhåndslånsgaranti
•
•
•
•

Nybyggeri med ratebetalinger: Købsgaranti og forhåndslånsgaranti
Lånesagsgebyr (Totalkredit)
Tilvalg af afdragsfri periode v/F-kort og RenteMax
Fravalg af afdragsfri periode v/F-kort og RenteMax

Øvrige kreditforeninger
• Ekspeditionsgebyr for låneoptagelse
• Alle former for Garantityper.
• + løbende provision pr. måned
• Gebyr til kreditforening afhænger af det valgte selskab
Øvrige gebyrer, alle kreditforeninger
• Kurtage
• Ekspeditionsgebyr ”sælgersager”
• Terminskontrakt/fastkursaftale, etablering pr. stk.
• Refinansieringsaftale rentetilpasningslån.
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1.500 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
3.000,00 kr.
3.000,00 kr.
2.500,00 kr.
500,00 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
0,125 pct.

0,15 pct.
4.000 kr.
500 kr.
750 kr.
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Pengeoverførsler til/fra andre lande
Overførsler til udlandet
via netbank

Valuta

Gennemførselstid 1)

Seneste bestillingstidspunkt

Pris 2)

Standardoverførsel til EU/EØS-lande

EUR
Øvrige valutaer

1 bankdag
2 bankdage

kl. 14.00
kl. 14.00

0 kr.
40 kr.

Standardoverførsel til øvrige lande

Øvrige

2 bankdage

Kl. 14.00

40 kr.

Hasteoverførsel

DKK, USD, EUR,
GBP, NOK, SEK
Øvrige

0 bankdage

kl. 14.00

275 kr.

1 bankdag

kl. 14.00

275 kr.

OUR-gebyr

200 kr.

Tilbagekaldelse, ændring, forespørgsel,
rykker, returnering fra udlandet pga.
mangelfulde eller forkerte overførsler etc.

375 kr. +
korrespondentbankomk.

Overførsel til udlandet ekspederet af banken

kl. 12.00

50 kr. +
alm. gebyr

1) Antal bankdage fra debitering af ordregivers konto til kreditering af vores korrespondentbank.
2)
a. Mangler BIC/SWIFT eller er ukorrekt, tillægges et gebyr på 85 kr.
b. Mangler IBAN eller er ukorrekt på overførsler, hvor IBAN er et krav, slettes overførslen, og der opkræves gebyr på 85 kr.
c. Kræver overførsler i øvrigt manuel behandling, tillægges et gebyr på 85 kr.

Overførsler fra udlandet

Rentedage

Gebyr 1)

Overførsel fra et EU/EØS-land i EUR til betalingskonto 2)
i DKK med omkostningskode ‘SHA’

0 bankdage

0 kr.

Overførsel i en ikke EU/EØS-valuta med omveksling til
betalingskonto 2)

1 bankdag

40 kr.

Forespørgsel hos korrespondentbank samt returnering

375 kr. +
evt. korrespondentbankomk.

1) Mangler modtagers kontonummer eller er ukorrekt, tillægges et gebyr på 85 kr. Kræver overførslen manuel behandling i øvrigt, tillægges et gebyr på 85 kr.
2) Definition af betalingskonto fremgår af bankens generelle forretningsbetingelser.
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Andre gebyrer
Alle konti
Ekstraordinært kontoudskrift

10 kr.

Særlig advis om ind- og udbetaling

10 kr.

Rykkergebyr/afvisning af betalinger/overtræksbehandling

100 kr.

Engagementsforespørgsel, pr. besvarelse

500 kr.

Timesats for særlige opgaver (oplyses altid, inden opgaven udføres)

1.000 kr.

Transaktionskonti
Pengeoverførsler til en udbyder af betalingstjenester i Danmark
• med Netbank/fremmøde
• ekspederet af banken

0 kr.
50 kr.

Ekspeditioner vedr. Betalingsservice (Nets), der kan håndteres i Netbank

50 kr.

Netbank Erhverv
Overførsel til NemKonto og forespørgsel

0,50 kr.

Erhverv Connect
Opstartsgebyr
Årligt gebyr
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Investering og depot
Porteføljepleje
Det årlige porteføljeplejegebyr udgør af formue*

op til 500.000 kr.

0,55 pct. + moms

Det årlige porteføljeplejegebyr udgør af formue

500.000 kr.-5 mio.kr.

0,35 pct. + moms

Det årlige porteføljeplejegebyr udgør af formue

5-10 mio.kr.

0,05 pct. + moms

Det årlige porteføljeplejegebyr udgør af formue*

10 mio.kr.

Halvårlig rapportering pr. gang
Kvartårlig rapportering pr. gang

0,00 pct.
0 kr.
500 kr.

*) dog mindst 75 kr. + moms pr. halve år
Porteføljeplejegebyret beregnes pr. ordning og opkræves hvert halvår. Der beregnes ikke kurtage, men almindelige
depotgebyrer.

Puljeordning
Årligt administrationsgebyr af saldo
• Den korte obligationspulje
• Den lange obligationspulje
•
•
•
•

Indeksobligationspuljen
Den danske aktiepulje
Den globale aktiepulje
Kontantpulje

0,20 pct.
0,20 pct.
0,20 pct.
0,50 pct.
0,50 pct.
0,00 pct.

Fondshandel via netbank
Oprettelse af depot og adgang til netbank fondshandel

0 kr.

Køb og salg af obligationer noteret på Nasdaq OMX Nordic

0,10 pct. af kursværdien min. 29 kr.

Køb og salg af aktier noteret på Nasdaq OMX Nordic samt noterede og unoterede investeringsbeviser

0,10 pct. af kursværdien min. 29 kr.

Limitering af kursordre pr. stk.
Hvis handelsordren af medarbejdere i banken tillægges ekstra
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Investering og depot
Opbevaring af værdipapirer i depot
Kontogebyr pr. år
Kontogebyr pr. fondskode pr. år
Gebyr ved andre ændringer/meddelelser
VP transaktionsgebyr

25 kr. + moms
8 kr. + moms
10 kr. + moms
10 kr.

Øvrige gebyrer
Indlæggelse af frigivelse pr. fondskode

150 kr.

Indlæggelse af handelsfuldmagt pr. depot

150 kr.

Indlæggelse af spørgefuldmagt pr. depot

150 kr.

Notaudskrivning ved handler mellem kundens egne depoter pr. fondskode

150 kr.

Konvertering af pensionskonti

600 kr.

Kurstillæg ved obligationsindfrielse af kreditforeningslån ved indgåelse af fastkursaftale

+0,10 kurspoint

Omkostninger ved handel med værdipapirer
Du kan se eksempler på estimerede omkostninger ved handel med forskellige værdipapirer og Porteføljepleje på de
følgende sider i denne gebyroversigt.
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Eksempler på estimerede omkostninger ved handel med forskellige
værdipapirer og Porteføljepleje
Eksempel 1)
250.000 kroner investeret i 50 % obligationer og 50 % aktier
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Eksempel 2)
250.000 kroner investeret i 70 % obligationer og 30 % aktier
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Eksempel 3)
500.000 kroner investeret i 50 % obligationer og 50 % aktier
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Eksempel 4)
500.000 kroner investeret i 70 % obligationer og 30 % aktier
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Eksempel 5)
1.000.000 kroner investeret i 50 % obligationer og 50 % aktier
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Eksempel 6)
1.000.000 kroner investeret i 70 % obligationer og 30 % aktier
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