
 

Ændring af priser 
Med virkning fra den 1. februar 2019, ændrer banken priser for en række serviceydelser, herunder brug af 
Basal Betalingskonto, kort, netbank, kundebokse med mere. 

Ændringerne sker af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår og 
som led i en ensretning af priserne i banken efter fusionen.  

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.  

 

Boks 

Type Pris før 1. februar 2019 Pris efter 1. februar 2019 

Minibokse 375 kr. pr. år 450 kr. pr. år 

Små/mellemstore bokse 525 kr. pr. år 550 kr. pr. år 

Store bokse 750 kr. pr. år 800 kr. pr. år 

 
Kort 

Type Før 1. februar 2019 Efter 1. februar 2019 

MasterCard Standard Debit, Privat 175 kr. pr. år 200 kr. pr. år 

MasterCard Standard med kredit, Privat 195 kr. pr. år 200 kr. pr. år 

MasterCard Guld med kredit, Business 1.095 kr. pr. år 895 kr. pr. år 

MasterCard Guld Debit, Business 1.045 kr. pr. år 845 kr. pr. år 

MasterCard Familiekort til privat 195 kr. pr. år 200 kr. pr. år 

MasterCard: Hævning i udlandet, europæiske 
valutaer 

1%, min. 40 kr. 1,5%, min. 40 kr. 

MasterCard: Hævning i udlandet, øvrige valutaer 1,5%, min. 40 kr. 2,0%, min. 40 kr. 

VISA/Dankort og Dankort 175 kr. pr. år 200 kr. pr. år 

Hævning i andre pengeinstitutters ATM 5 kr. pr. stk. 8 kr. pr. stk., dog 2 gratis 
hævninger pr. kvartal for 
2for1 kunder og 
Jackpotkunder 

VISA/Dankort: Hævning i udlandet, europæiske 
valutaer 

1%, min. 40 kr. 1,5%, min. 40 kr. 

VISA/Dankort: Hævning i udlandet, øvrige 
valutaer 

1,5%, min. 40 kr. 2,0%, min. 40 kr. 

 
Netbank Privat 

Type Før 1. februar 2019 Efter 1. februar 2019 

Løbende abonnement inkl. Hotline 25 kr. pr. kvartal 37,5 kr. pr. kvartal 

 
Diverse 

Type Før 1. februar 2019 Efter 1. februar 2019 

Periodiseret engagementsoversigt 400 kr. pr. udskrift 600 kr. pr. udskrift 

Årsudskrifter og kontoudskrifter på papir 25 kr. pr. stk. 30 kr. pr. stk. 

Indbetalingskort i Konvolet 20 kr. pr. stk. 50 kr. pr. stk. 

 


