
Prisbog

Valuta:

Veksling af kontantvaluta, pr. ekspedition (for kunder) 0 kr

Veksling af kontantvaluta ud over EUR, USD, GBP, NOK, SEK (alle) 50 kr

Lån og kredit:

Skriftlig afslag på låneanmodning 500 kr

Bevilget overtræk for erhverv større end 50.000 max. 500 kr

Stiftelsesprovision:

Oprettelse og forhøjelse af lån og kredit  - max. 12.000 kr 2% + 1.000 kr

Forlængelse af kassekredit under 50.000 kr 500 kr

Forlængelse af kassekredit over 50.000 kr 1.000 kr

Oprettelse og forhøjelse op til 50.000 kr 2% + 500 kr

Ydelsesfrafald / ændring af aftalevilkår 500 kr

Oprettelse af byggekredit 2.500 kr

Realkredit:

Sagsbehandling lånesag 1) 8.200 kr

Sagsbehandling konvertering 6.200 kr

Stiftelsesprovision, Totalkredit 4.000 kr

Fastkursaftale 500 kr

2.500 kr

Profilskifte realkredit 750 kr

Tingbogsattest / Biloplysninger 300 kr

Deponering udelukkende ved køb og salg 1.000 kr

Ejer / løsøreejerpantebreve / deklarationer:

1.250           kr

Notering:

Udlæg, sekundært pant, transportpåtegning 1.500           kr

Tinglysning af skifteretsattest:

Adkomstpåtegning eccl. tinglysningsafgift 2.500           kr

2.500           kr

Garantier - AB92 m.v.:

Oprettelse og ændring af garanti - min. 500 kr /max. 3.000 kr 2,00              %

Løbende provision 2) 2,50              %

0

Påtegning af pantebrev uanset art

- herunder sletning af underpant v/skift af pengeinstitut

Hjælp til boopgørelse / bodeling efter forbrug dog min.

(dødsfald / skilsmisse)

01.03.2021

Sagsbehandling ved kontant salg/køb af ejendom/gældsovert.

(indfrielse af realkreditlån) Deponeringskonto m.v.

Betalingsgaranti kontanthandler oprettelsesgebyr 0 - 

er indeholdt i konverteringsgebyr kr. 6.200
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Pension:

Deludbetalinger på alderspension 900               kr

Deling af pension ifm. skilsmisse 900               kr

Opgørelse af pensionsordning ifm. dødsfald 900               kr

Ordinær udbetaling af pensionsordning 900               kr

Gælder kapitalpension, alderspension, selvpension samt ratepension
Deludbetalinger på alderspension 900               kr

Overførsel af kapitalpension til ratepension 900               kr

sammenlægning af 2 eller flere pensionsordninger 900               kr

Udbetaling af pensionsordning i utide 900               kr

900               kr

Pulje:

 0,10 - 0,75  % 

Puljeskift, pr. aftale (inkl. udtræden af pulje)                        300               kr

Div. ydelser:

Brug kontokik hos revisor

Ændring af kontokik 250               kr

Engagementsforespørgsel fra revisor 750               kr

Betaling af FI-kort/Girokort ( kunder) 0 kr

Betaling af FI-kort/Girokort ( ikke kunder) 50                 kr

Veksling af mønter (kunder) 0 kr

Veksling af mønter (ikke kunder) 100               kr

Budgetskema 1.000           kr

Stop og tilbageførsel Dataløn / Gode Penge 500               kr

Tilbageførsel via PBS (manglende dækning) 200               kr

Gældssanering pr. udlodning 1.000           kr

Flytning af konti m.v. til andet pengeinstitut:

Børneopsparing, selvpension 300               kr

Indexopsparing, Kapitalpension, Ratepension, Aldersopsparing 1.000           kr

Depoter - pr. fondskode 200               kr

Flytning af udenlandske værdipapirer / opkræves Sparkron 500               kr

    - max. pr. depot 1.500           kr

    - max. pr. kunde 8.000           kr

Boksleje:

Lille boks 500               kr

Mellem boks 600               kr

Stor boks 700               kr

Posteringsoversigt til kunder / revisor

(afregnes efter timeforbrug 500 kr - dog min. 100 kr)

Tilbagebetaling eller overførsel til livsvarig livrente, ved overskridelse af 

indskudsgrænser for pensionskonti

Administrationsgebyr beregnes på det gennemsnitlige indestående i den 

pågældende pulje opgjort på månedsbasis og hæves hvert år i januar 

måned pr. år 0,10% - 0,75%
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Kort:
Uberettiget indsigelse mod kortbetaling, pr. transaktion 500               kr

Hastebestilling ekstra 200               kr

VisaDankort og mastercard debet - 1. kort gratis - herefter pr. kort 150               kr

Se mere på vores hjemmeside under:  Privat/Betalingskort

1) incl. købesumsgaranti / hvis ingen købesumsgaranti indeholdt er det 6.200 kr

2) gælder ikke købesumsgarantier
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