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1. Lån og kredit
1.1. Lån og kredit - Oprettelse
Navn

Dokumentgebyr generelt
Dokument- og oprettelsesgebyr af ramme til finansielle instrumenter
Dokumentgebyr 2for1 (der beregnes ikke stiftelsesprovision).
Ekspeditionsgebyr billån (Der beregnes ikke dokumentgebyr og stiftelsesprovision for
lånedokumentet. Mht. gebyrer for sikkerheder, se venligst afsnit 1.2). Hertil kommer
eksterne afgifter vedr. evt. sikkerhedsstillelse.
Billån mindre end 150.000 kr.
Billån 150.000 – 300.000 kr.
Billån større end 300.000 kr.

Gebyr
0 - 1.500 kr.
4.000 kr.
0 - 500 kr.

3.000 kr.
4.500 kr.
6.000 kr.

Stiftelsesprovision
Lån og kredit, herunder Boligkredit
Andelsboligkøb
Lånesagskonto
Prioritetslån
Boligkøbslån
Udlægskonti – Nybyggeri, om- og tilbygning

2,00 %
2,00 %, dog min. 5.000 kr.
0,75 %
1,00 %, dog max 5.000 kr.
2,00 %
0,75 %

Ekspeditionsgebyr vedr. pant (ejer-løsøre-skbr.)

300 kr.

Ekspeditionsgebyr vedr. kautionsdokument

300 kr.

Ekspeditionsgebyr vedr. anden sikkerhed
- f.eks. transporter aktier, obl. bankkonti og livsforsikringspol. (dog ej PFA m.v.)

300 kr.
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1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed
Navn

Valutalån

Gebyr
400 kr. pr. ydelse

Ydelsesoverspring inkl. lånebegæring
I NetBank (Frimåned)
Ekstraordinært afdrag
dog vedr. Prioritetslån

700 kr.
350 kr.
300 kr.
1.000 kr.

Øvrige ændringer, som kræver erklæring/dokument
Forlængelser af udløbne kassekreditter, privat
Studielånsændringer, ydelsesnedsættelse/udsættelse

500 kr.
1.500 kr.
500 kr.

Oprettelse/ændringer/forhøjelser af sikkerhedsdokumenter, pr. dokument

1.500 kr.

Andelsbolig: Aflysning/transport af sikkerheder i f.m. salg inkl. indfrielse af lån
og oprettelse af deponeringskonto

3.000 kr.

Panthaverdeklaration
Gebyrmærke, F-deklaration
Gebyrmærke, D og E-deklaration
Relaksationer: Håndtering og dokumentudfærdigelse, uanset antal panter
Pantebrevsomdannelse:
Omdannelse af realkreditlån til afgiftspantebrev
Aktivering af afgiftspantebrev
Overførsel af stempel fra ejerpantebrev til realkreditpantebrev
(minimum kr. 500.000)

300 kr.
950 kr.
340 kr.
3.600 kr.
1.250 kr.
1.250 kr.
1% af det overførte beløb
+ eksp.gebyr 1.250 kr.

Oprettelse af pantebrev, hvor der laves stempeloverførsel fra en kreditforening
der senere omdannes til ejerpantebrev *)

2.500 kr. + dokumentgebyr

Oprettelse af pantebrev i EUR, der senere omdannes til ejerpantebrev eller til
kreditforeningspantebrev i EUR *)

6.000 kr. + dokumentgebyr

Oprettelse af pantebrev, der skal vedblive at være pantebrev *)

Standard oprettelsesomkostninger for øvrige lån

*) Gebyret tages for selve transaktionen omkring selve omdannelsen. Andre gebyrer (f.eks. 2 x tinglysningsafgift) og
gebyrer i forbindelse med oprettelse af lånoptagelse i kreditforening, opkræves særskilt.
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1.3. Lån og kredit - Diverse, herunder bevilget overtræk
Navn

Gebyr

Rykkerbreve om restancer, forsikringspræmie, edb-udskrifter, herunder studielån
Rykker nr. 1 - 2 - 3 til private kunder
Rykker til kautionist, pr. kautionist

100 kr.
100 kr.

Noteringer
Undertransport og respektpåtegning fra andre pengeinstitutter, pr. stk.
Udlæg pr. stk.
Sekundære transporter, deponering og håndpantsætning

1.500 kr.
1.500 kr.
1.500 kr.

Ydelsesbetaling på garanterede udlandslån

100 kr.

Førtidige indfrielser
Udlandslån - variabel rente lån
+ evt. penalty beregnet af udenlandsk pengeinstitut
Udlandslån - fastrentelån
Fastrentelån i egne bøger - erhverv
Fastrentelån i egne bøger - privat
Bemærk, at der desuden altid vil være kursreguleringer i.h.t. fastrenteaftalen.

1.000 kr.
1.000 kr.
0 kr.
0 kr.

Bestilling af ydelser hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen
Kopi af regnskab
Tegningsudskrift
Sammenskrevet resume
Fuldstændig udskrift

150 kr.
150 kr.
250 kr.
500 kr.

Bevilget overtræk
Mindre end 3 måneder
Mere end 3 måneder

1,0%, min. 350 kr.
1,0%, min. 1.500 kr.

2. Garantier
Navn

Provision

Dokumentgebyr

Arbejdsgaranti

3% p.a., min. 50 kr.

1%, min 3.000 kr.

Betalingsgaranti:
Told- og leverandørgaranti
Familiesammenføringsgaranti
Reetableringsgaranti vindmølle
Finansgaranti – fremmed mønt
Øvrige garantier

4% p.a., min. 50 kr.

1%, min 3.000 kr.

2% provision p.a. beregnes forud
2% provision p.a. beregnes forud

1.500 kr.
2.500 kr.

0,0% p.a.
0,5% p.a.
2,5% p.a.

2.500 kr.
2.500 kr.
2.500 kr.

0 kr.
0 kr.

0,50%,
min. 1.200 kr., maks. 5.000 kr.
7.500 kr.

0 kr.

0 kr.

Forhåndslån, Privat
Forhåndslån, Erhverv
Kontant handelsgaranti
Privat, løbetid < 6 måneder
Privat, løbetid > 6 måneder
Erhverv
Sagsgaranti erhverv
Under 2 mio. kr.
Over 2 mio. kr.
6% garanti over for Totalkredit eller DLR
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3. Realkredit

Realkredit boligpakker
Omlægning /
tillægslån


Bankens gebyrer
Rådgivning

Køb


Nybyggeri,
projektkøb, omog tilbygning


Salg med
indfrielse **)


Oprettelse af deponeringskonto



Rekvirering af tingbog, BBR-meddelelse og offentlig ejendomsvurdering







Hjemtagelse af TK-lån







Sagsgaranti







Indfrielse og aflysning af
eksisterende lån



Kurskontrakt







Rykning af ejerpantebrev







Tinglysning af realkreditpantebrev







Vurdering ejendom



Pakkepris i alt
8.000 kr.
*) Differentiering er afhængig af byggeriets omfang.
**) Salg uden indfrielser kan gebyrnedsættes til 1.000 kr.









9.000 kr.

9-12.000 kr. *)

Udgifter ud over ovenstående pakkepriser
Eksterne udgifter:
- TK lånesagsgebyr
- Ekstra lånetilbud fra TK (første er gratis)
- Obligationsoverførsel
Serviceydelser til banken:
- Garanti, forhåndslån, Privat
- Garanti, forhåndslån, Erhverv
- Købesumsgaranti, privatkunder, løbetid < 6 mdr.
- Købesumsgaranti privatkunder, løbetid > 6 mdr.
- Oprettelse af nyt ejerpantebrev
- Overtagelse af ejerpantebrev
Øvrige priser vedr. realkredit
Lånesagsgebyr
Ændring af refinansieringsaftaler
Tilvalg af afdragsfrihed
Øvrige ændringer
Yderligere indfrielse af lån, pr. stk.
Bestilling af yderligere lånetilbud, pr. stk.
Gældsovertagelse realkredit/prioritetslån
Låneændring F-kort / rentemax (Til- eller fravalg af afdrag samt ændring af løbetid



3.000 kr.

Gebyr
4.000 kr.
500 kr.
200 kr.
2 % p.a. + 1.500 kr.
2 % p.a. + 2.500 kr.
2.500 kr.
0,5 % p.a. + 2.500 kr.
1.500 kr.
1.500 kr.
Gebyr
1.000 kr.
2.000 kr.
1.000 kr.
750 kr.
500 kr.
2.000 kr.
2.000 kr. pr. ændring

Kurskontrakt (uden for pakkepris)

750 kr.

Tingbogsattest håndteringsgebyr (gælder alle former - telefonisk, papir og elektronisk),
BBR-ejermeddelelse samt ejendomsvurdering (Skat)

600 kr.

Ejendomsvurdering (uden for pakkepris)
Besigtigelse af byggeri (uden for pakkepris)
Deponeringskonto (uden for pakkepris)
Indfrielse af kreditforeningslån inkl. aflysning af pantebrev uden samtidig optagelse af
Totalkredit/banklån
Rykningspåtegning på ejerpantebrev i banken i forbindelse med lånesag
Rykningspåtegning for fremmed kreditforening på ejerpantebrev
Transport af ejerpantebrev til købers pengeinstitut, pr. ejerpantebrev
Obligationsoverførsel VP ved udbetaling af Totalkreditlån
Vurdering af ejendom uden lånehjemtagelse (uden for pakkepris)
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1.500 kr. pr. gang
1.000 kr.
750 kr. pr. lån
1.500 kr.
2.500 kr.
1.500 kr.
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2.500 kr.

Side 6

4. Indlån
Navn

Gebyr

Dekort 6 måneders opsigelse
Dekort 12 måneders opsigelse

0,00 %
0,50 %

Oprettelse af deponeringskonto – kontantsalg
Oprettelse af deponeringskonto ved salg med indfrielse af lån, håndtering af
sikkerheder

1.000 kr.
3.000 kr.

Opgørelse af pensionskonti i utide, herunder bodeling
Deludbetaling af pensionskonto
Overførsel af kapitalpension til Alderspension. Pr. konto
Delvis udbetaling/ophævelse pension ved kritisk sygdom
Ændring af kapitalopsparing til ratepension
Behandling af for meget indbetalt på ratepension eller aldersopsparing

800 kr.
1.250 kr.
1.250 kr.
500 kr.
500 kr.
200 kr.

Mortifikation og erklæring om bortkomne bankbøger, pr. mortifikation pr. kunde
Budget i Netbank
Budget udfærdiget af Ringkjøbing Landbobank (pr. år, betales forud)
Budget udfærdiget af Nordjyske Bank:
- Budget Bank +
- Budget Bank
- Budget Bank Ung +
- Budget ekstra skema / revidering
- Budget ekstra skema / revidering ungdom

100 kr.
0 kr.
1.100 kr.
275 kr. pr. kvartal
175 kr. pr. kvartal
125 kr. pr. kvartal
400 kr. pr. stk.
250 kr. pr. stk.

Basiskonto - indlån, inkl. 5 kasseekspeditioner pr. måned, herudover 40 kr. pr.
styk.

Indtil 30/6 2021: 180 kr. pr. år
Fra 1/7 2021: 188 kr. pr. år

Basiskonto - betaling, inkl. 5 kasseekspeditioner pr. måned, herudover 40 kr. pr.
styk. Der er krav om tilknyttet MasterCard Debit Standard samt Netbank Privat.
Prisen for disse betales efter bankens til enhver tid gældende prisliste. Benyttes
andre serviceydelser end ovenstående, betales ligeledes standardpriser for
disse.

Indtil 30/6 2021: 180 kr. pr. år
Fra 1/7 2021: 188 kr. pr. år
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5. Års- og kontoudskrifter, overførsler, Nets og FI-kort
Navn

Gebyr

Årsudskrift på papir, dog gratis for kunder under 25 år
Årsudskrift i Netboks

30 kr. pr. stk.
0 kr. pr. stk.

Kontoudskrifter på papir ved fuld side
Kontoudskrifter på papir ved konto udgået
Kontoudskrifter på papir ved års ultimo, udover standard samt udskrift til kunder
Depotudskrift på papir
Kontoudskrifter i Netboks, fuld side, konto udgået samt års ultimo
Kontoudskrifter i Netboks udover standard

30 kr. pr. stk.
0 kr. pr. stk.
30 kr. pr. stk.
30 kr. pr. stk.
0 kr. pr. stk.
10 kr. pr. stk.

Renteændringsbrev

20 kr. pr. brev

Investeringsoversigt, periodisk
Investeringsoversigt, ad-hoc

25 kr. pr. stk.
25 kr. pr. stk.

Indbetalingskort
Indbetalingskort i KonvoLet
Fremsendelse af særskilt kvittering
Afvist indbetalingskort
Kopi af betalingsoversigt
Returneret kredittransaktion
Interbankgebyr ved returnering af uanbringeligt beløb i andre pengeinstitutter
Rekvirering af elektronisk indbetalingskort på papir

50 kr. pr. stk.
50 kr. pr. stk.
30 kr. pr. stk.
5,25 kr. pr. stk.
75 kr. pr. stk.
50 kr. pr. stk.
39,76 kr. (EUR 5,35) pr. stk.
30 kr. pr. stk.

Overførsler, konto-til-konto, udført af banken
Etablering eller ændring af flergangsbetaling
Løbende overførsler ved flergangsbetalinger
Konto til konto i banken
Til tredjemand i banken
Til konto i andet pengeinstitut - ”Standard” (til rådighed hos modtager næste bankdag)
Til konto i andet pengeinstitut - ”Sammedag” (til rådighed hos modtager samme dag)
Til konto i andet pengeinstitut - ”Straks” (til rådighed hos modtager straks)
Betalinger for ikke-kunder

50 kr. pr. gang
0 kr. pr. stk.
50 kr. pr. stk.
50 kr. pr. stk.
50 kr. pr. stk.
75 kr. pr. stk.
75 kr. pr. stk.
100 kr. pr. stk.

Indbetaling ved kassen til tredjemands konto

50 kr. pr. stk.

Kvittering

10 kr. pr. kvittering

Udlevering af FI-kort
Kunder under Foreningskonto Ungdom - koncept

1,00 kr. pr. stk. (min. 100 kr.)
0 kr. pr. stk.

Nets godkendelsesgebyr - kunden trykker selv. Kortart 71, 73 og 75

500 kr.

Interbankgebyr ved returnering af uanbringeligt beløb i andre pengeinstitutter

(EUR 5,35) 39,76 kr.

Tilbageførsel / afvisning af Nets-betaling i.h.t. kreditorreglerne

0 kr.

Returnering af dankorttransaktioner og Nets-betaling pga. manglende dækning
Rekvirering af dankorttransaktioner, kreditnota m.v.
Fremsendelse af kontanter og valuta. Kun fremsendelse til kunder, der er
registreret med ”formål og omfang”. Højst modværdien af DKK 40.000.
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6. Kort
6.1. VISA/Dankort og Dankort
Navn

Gebyr

Årligt kortgebyr for Visa/Dankort og Dankort
Kunder tilmeldt 2for1-konceptet
Hastebestilling
Fremsendelse med kurér
Nulstilling af forbrug. Kan kun ske undtagelsesvis og ifølge aftale med banken
Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse)
Erstatningskort

250 kr.
0 kr.
200 kr.
500 kr.
250 kr.
300 kr.
200 kr.

Individuelt kortdesign

100 kr.

Brug af Visa/Dankort og Dankort som hævekort i Danmark
- I bankens pengeautomater
- I en af bankens egne kasser
- I andre pengeinstitutters pengeautomater og kasser
(Kunder tilmeldt 2for1- eller Jackpot-konceptet: 2 gratis pr. måned)
Brug af Visa/Dankort i udlandet
- Som hævekort, euro
- Som hævekort, andre europæiske valutaer end euro
- Som hævekort, øvrige valutaer
- Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet VISA-systemet
Køb af euro i bankens pengeautomater
- Bankens kunder
- Andre

0 kr.
0 kr.
8 kr.

1,5%, min. 30 kr.
+ kurstillæg
1,5%, min. 40 kr.
2,0%, min. 40 kr.
0 kr.
0 kr.
50 kr.

Omregningskurs ved brug i udlandet:
Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser :
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5%.
Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2,0%.
Undtagelser kan forekomme.
Øvrige valutaer:
Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.
Undtagelser kan forekomme.
Almindelig spærring (på foranledning af kunden)
Spærring på grund af misbrug/overtræk (Visa/Dankort)
Fremstilling af nota. Betales kun, hvis nota er i overensstemmelse med det bogførte.
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6.2. Mastercard (med kredit) - Privat og erhverv
Årligt kortgebyr

Mastercard Privat (med kredit)
inkl. Priority Pass (3 gratis loungebesøg pr. kvartal)
Familiekort til privat
Mastercard Business (med kredit)
inkl. Priority Pass (3 gratis loungebesøg pr. kvartal)

Standard

Guld

Platinum

250 kr.
200 kr.
-

895 kr.
200 kr.
895 kr.
-

1.595 kr.
1.995 kr.
200 kr.
1.595 kr.
1.995 kr.

Hævebegrænsninger ved kontanthævning *)

Standard

Guld

Platinum

Kontanthævninger pr. dag
Kontanthævninger pr. løbende måned

3.000 kr.
25.000 kr.

6.000 kr.
30.000 kr.

10.000 kr.
50.000 kr.

Guld

Platinum

*) I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger
Øvrige priser

Standard

Oprettelsesgebyr
Hastebestilling
Opsigelsesgebyr (inden 6 mdr.)
Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse)
Kurérforsendelse uden for Europa
Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet)
Kopi af nota (i overensstemmelse med det fakturerede)
Erstatningskort

0 kr.
250 kr.
500 kr.
300 kr.
350 kr.
795 kr.
100 kr.
100 kr.

Priority Pass, pr. besøg pr. person
Gebyr pr. kontanthævning

-

-

3 besøg pr. kvartal:
0 kr., herefter 200 kr.

Standard

Guld

Platinum

Eget pengeinstitut samt øvrige kontanthævninger

2%, min. 50 kr.

Betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet.
Gebyr ved manglende betaling

Standard

Guld

Betalingspåmindelser pr. stk.
Inkassomeddelelse

Platinum

100 kr.
100 kr.

Referencekurs ved brug i udlandet

Standard

Guld

Platinum

Europæiske valutaer offentliggjort på
www.nets.eu/valutakurser

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets
tillagt 1,5%

Andre valutaer offentliggjort på
www.nets.eu/valutakurser

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets
tillagt 2%. Undtagelser kan forekomme.

Øvrige valutaer

Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som
ovenfor. Undtagelser kan forekomme.

Rentesats:

Renten er for tiden 1,00% pr. måned, svarende til en debitorrente på 12,68%

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) på baggrund af ovenstående rentesats:
ÅOP ved udnyttelse af kreditten på:

Mastercard typer (privatkort)

Årligt
kortgebyr

Kreditmaksimum

100%

50%

25%

Standard u/forsikringer (privat)

200 kr.

30.000 kr.

15,8

19,0

25,7

895 kr.

50.000 kr.

21,2

30,6

52,1

1.595 kr.

100.000 kr.
eller 250.000 kr.

20,2
15,6

28,5
18,7

47,1
25,1

Guld (privat)
Platinum (privat)

Platinum inkl. Priority Pass
1.995 kr.
100.000 kr.
22,2
32,8
57,7
(privat)
eller 250.000 kr.
16,4
20,3
28,5
Noter:
•
Da det normalt er aftalt, at kortkontoens kreditmaksimum er gældende indtil videre, er opgørelsen i henhold til
lovens krav opgjort, som om kreditmaksimum er gældende for 3 mdr.
•
Renten beregnes af gælden og tilskrives hver måned. Renten beregnes fra forfaldsdagen.
•
ÅOP er beregnet på grundlag af kreditmaksimum inkl. årligt kortgebyr for hele perioden.
•
ÅOP ved de øvrige udnyttelsesgrader er beregnet af udnyttelsesmaksimum inkl. kortgebyr for hele perioden.
•
Renten beregnes af gælden og tilskrives hver måned.
•
Der kan opnås rentefri kredit 15-42 dage. Der tages ikke højde for rentefrihed i beregningerne af ÅOP.
•
Vi gør opmærksom på, at Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank modtager provision af kortomsætningen.
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6.3. Mastercard Debit - Privat og erhverv
Årligt kortgebyr

Standard / Young

Guld

Platinum

250 kr.
0 kr.
0 kr.
200 kr.
-

845 kr.
845 kr.
-

1.545 kr.
1.945 kr.
1.545 kr.
1.945 kr.

Hævebegrænsninger ved kontanthævning *)

Standard

Guld

Platinum

Kontanthævninger pr. dag

5.000 kr.

6.000 kr.

10.000 kr.

Guld

Platinum

Mastercard Privat Debit
inkl. Priority Pass (3 gratis loungebesøg pr. kvartal)
Mastercard Privat Debit for kunder med Basiskonto - Indlån
Mastercard Young (12-17 år)
Mastercard Business Debit
inkl. Priority Pass (3 gratis loungebesøg pr. kvartal)

*) I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger
Øvrige priser

Standard

Oprettelsesgebyr
Hastebestilling
Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse)
Kurérforsendelse uden for Europa
Kopi af nota (i overensstemmelse med det fakturerede)
Erstatningskort
Priority Pass, pr. besøg pr. person
Gebyr pr. kontanthævning

0 kr.
250 kr.
300 kr.
350 kr.
100 kr.
100 kr.
Standard

I bankens automater

-

3 besøg pr. kvartal:
0 kr., herefter 200 kr.

Guld

Platinum

Gratis

I andre pengeinstitutters automater

8 kr.

I udlandet, euro
I udlandet, andre europæiske valutaer end euro
I udlandet, øvrige valutaer

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

Betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet.
Gebyr ved manglende betaling

Standard

Betalingspåmindelser pr. stk.
Referencekurs ved brug i udlandet

Guld

Platinum

100 kr.
Standard

Guld

Platinum

Europæiske valutaer offentliggjort på
www.nets.eu/valutakurser

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos
Nets tillagt 1,5%

Andre valutaer offentliggjort på
www.nets.eu/valutakurser

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos
Nets tillagt 2%. Undtagelser kan forekomme.

Øvrige valutaer

Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner
som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.

Noter:
•

Vi gør opmærksom på, at Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank modtager provision af kortomsætningen.
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7. Depot / fonds
7.1. Depot/Fonds – Depotgebyr og Formuepleje-produkter
Depotgebyr:
Moms:

Depotgebyr beregnes månedsvis pr. papir og debiteres halvårligt på kundens konto i juni og december
måned. Det opkrævede gebyr specificeres på årsudskriften.
De med *) markerede priser er momspligtige, og til den oplyste pris skal der tillægges den til enhver tid
gældende momssats.

7.1.1. Diverse fonds- og depotgebyrer
Navn

Gebyr

Oprettelse af depot

0 kr. pr. depot

7.1.2. Pensionsformuepleje, Fri Formuepleje og Fri Formuepleje VSO
Navn

Abonnement

Abonnement opkræves halvårligt på basis af den individuelle
ordning.
Abonnement beregnes af ordningens depotværdi (eksklusive
kontantindestående) af saldoen i de enkelte intervaller (knæk).
Den endelige abonnementsfastsættelse sker med baggrund i
ordningens tidshorisont og risiko ud fra følgende
prisgruppeinddeling.

Prisgruppe/knæk (pro anno satser):
0-2
2-3
mio. kr. mio. kr.
Prisgruppe A
0,15%*
0,15%*
Prisgruppe B
0,50%*
0,43%*
Prisgruppe C
0,70%*
0,60%*

3-5
mio. kr.
0,15%*
0,35%*
0,50%*

+5
mio. kr.
0,15%*
0,28%*
0,40%*

Prisgruppeinddeling:

Lav risiko
Middel risiko
Høj risiko

Kort sigt
0-2 år
A
A
B

Mellem sigt
2-6 år
A
B
C

Langt sigt
over 6 år
B
C
C

7.1.3. Global Aktieportefølje
Navn

Gebyr

Abonnement, der opkræves halvårligt sammen med depotgebyr.
Det beregnes af hele ordningens værdi (konto og depot). *)
Kurtage
Danske VP
Udenlandske VP

0,4 % p.a.
0,5 % (min. 0,00 kr.)
0,5 % (min. 0,00 kr.)

7.1.4. Profil Rådgivning
Navn

Gebyr

Abonnement

10.000 kr. pr. år

27. april 2021
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7.1.5. Puljeadministration – (herunder Puljeinvestering Bankvalg)
Navn

Gebyr

Puljeadministration (der beregnes dog ikke gebyr for Pulje 5 – Kontant):
- saldo < 250.000 kr.
- saldo <= 500.000 kr.
- saldo > 500.000 kr.

0,65 %
0,35 %
0,15 %

Tillæg efter puljevalg:
- Pulje 1 – Indeksobligationer
- Pulje 2 – Lange obligationer
- Pulje 3 – Aktier
- Pulje 4 – Korte obligationer
- Pulje 5 – Kontant (nye kan ikke oprettes)
- Pulje 6 – Virksomheds- og højrenteobligationer
- Pulje 8 – MIX (nye kan ikke oprettes)

0,10 %
0,10 %
0,65 %
0,00 %
0,00 %
0,25 %
0,55 %

7.1.6. Danske værdipapirer
Navn

Gebyr

Obligationer/aktier registeret i VP
VP-kontogebyr, pr. kvartal *)
VP-fondskodegebyr, pr. kvartal (obl.) *)
Beholdningsændring, pr. stk.
Beholdningsændringsadvisering pr. stk.
Øvrige udskrifter *)
Rentenotaer *)
Udtræksmeddelelser, pr. stk. *)
Danske aktier, konvertible obligationer, der ikke er VP-papirer
Indtil 2 mio. kr. *)
Over 2 mio. kr. *)
(Altid af højeste kursværdi)

13,75 kr.
6,50 kr.
18,00 kr.
16,25 kr.
18,70 kr.
16,25 kr.
20,00 kr.
3,00 ‰ (min. 200 kr.)
1,75 ‰ (min. 200 kr.)

3. parts handler (frigivelse mv.), danske værdipapirer pr. handel
Unoterede VP i pensionsdepot
Brev vedr. oplysning om ultimokurs
Reminder til kunden
Genberegning af PAL-skat

250 kr.
1 % (min. 2.500 kr.)
250 kr.
250 kr.
250 kr.

7.1.7. Udenlandske aktier og obligationer
Navn

Gebyr

Kursværdi indtil 2 mio. kr. *)
Kursværdi over 2 mio. kr. *)
Beregnes altid af højeste kursværdi
Corporate action hændelser
Gennemførelse af handel ifbm. nytegning, købstilbud, tvangsindløsning mv.
Udenlandske værdipapirer pr. handel
Udenlandske værdipapirer - udbytte, udtræk mv. pr. hændelse

27. april 2021

Prisbog for Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank

3,00 ‰ (min. 200 kr.)
1,75 ‰ (min. 200 kr.)

600 kr.
25 kr.

Side 13

7.2. Depot/Fonds - Kurtage
Beregning af kurtagen
Kurtage beregnes altid af kursværdien.
Eventuelle udenlandske omkostninger vil blive opkrævet udover, og svarer til det banken selv skal betale.
Afregningskurser ved værdipapirhandel
Der afregnes altid til markedspriser. Prisen fastsættes på det tidspunkt banken køber eller sælger de pågældende
værdipapirer. Ved strakshandel herunder lånehjemtagelse/indfrielse med obligationer noteret på Nasdaq OMX, beregner
banken et tillæg/fradrag på 0,20 kurspoint.

7.2.1. Kurtage - Danske værdipapirer – Handlet i banken
Navn

Gebyr

Fondsafregninger danske obligationer reg. i VP
Kursværdi < 3 mio. kr.
Kursværdi > 3 mio. kr.
Kurtagen beregnes altid af kursværdien

1,50 ‰ (min. 175 kr., max. 3.000 kr.)
1,00 ‰

Fondsafregninger danske obl., der IKKE er reg. i VP
Kursværdi < 5 mio. kr.
Kursværdi > 5 mio. kr.
Kurtagen beregnes altid af kursværdien

1,50 ‰ (min. 500 kr., max. 5.000 kr.)
1,00 ‰

Fondsafregninger noterede danske aktier
Kursværdi < 100.000 kr.
Kursværdi > 100.000 kr.
Kurtagen beregnes altid af kursværdien

0,75 % (min. 175 kr., max. 500 kr.)
0,50 %

Pensionsformuepleje, Fri Formuepleje og Fri Formuepleje VSO:
Fondsafregninger noterede danske aktier
Kursværdi < 100.000 kr.
Kursværdi > 100.000 kr.
Kurtagen beregnes altid af kursværdien
Pensionsformuepleje og Fri Formuepleje og Fri Formuepleje VSO:
Fondsafregninger danske obligationer reg. i VP
Kursværdi < 3 mio. kr.
Kursværdi > 3 mio. kr.
Kurtagen beregnes altid af kursværdien

0,75 % (min. 39 kr., max. 500 kr.)
0,50 %

1,50 ‰ (min. 39 kr. max. 3.000 kr.)
1,00 ‰

Fondsafregninger unoterede danske aktier.
Beregnes altid af kursværdien

1,00 % (min. 175 kr.)

Kurtage for handel mellem kunders egne depoter (prisen for et køb og
et salg)

175 kr.

Kurtage for handel mellem kunders + evt. ægtefælles depot
(prisen for et køb og et salg)

175 kr.

Aktie- og tegningsretter på aktier noteret på Nasdaq OMX
Copenhagen. Beregnes altid af kursværdien. Kunden vil altid minimum
skulle betale den pris som vi skal betale for at sælge dem på børsen.

1,00 % (min. 100 kr.)

Limiteret ordre via filial

200 kr. Pr. ordre

Gebyr pr. nota ved handel via filial

100 kr. Pr. nota

7.2.2. Kurtage - Udenlandske værdipapirer – Handlet i banken
Navn

Gebyr

Kurtage ved handel med udenlandske obligationer

0,25 %

(min. 600 kr. + evt. udl. omk.)

Kurtage ved handel med udenlandske aktier, kursværdi < 100.000 kr.

1,00 %

Kurtage ved handel med udenlandske aktier, kursværdi > 100.000 kr.

0,75 %

(min. 600 kr., maks. 750 kr.
+ evt. udl. omk.)
(min. 600 kr. + evt. udl. omk.)

7.2.3. Kurtage - Handel via NetBank

Se venligst priser for Netbank, afsnit 13.
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7.3. Depot/Fonds - Pantebreve, fonds og depot
*) Gebyret er momspligtigt og til den oplyste sats skal der tillægges den til enhver tid gældende momssats.

7.3.1. Pantebreve
Navn

Gebyr

Opkræves hos kreditor:
Oprettelse af pantebrev

200 kr.
1,5 ‰, min. 750 kr. pr.
pantebrev

Årlig administration af pantebreve
Terminsopkrævning

62,50 kr.

Påkravsskrivelse

125 kr.

Ekstraordinære afdrag

250 kr.

Indfrielsesopgørelse

250 kr.

Opgørelse/anmeldelse på pantebrev

650 kr.

Flytning af pantebrev til nyt depot

150 kr.

Opkræves hos debitor:
Kopi af pantebrev

250 kr.

Kopi af amortiseringsplan

100 kr.

Kopi af opkrævning pr. stk.

125 kr.

Notering af henstand

200 kr.

Indfrielsestilbud

250 kr.

Fremsendelse af årsopgørelse

125 kr.

8. Rejsevaluta
Navn

Gebyr

Kontant valuta – bankens salg af følgende valutaer: USD, GBP, SEK, NOK,
EUR, CZK, PLN, THB
For bankens kunder, når salg sker via konto i banken
For bankens 2for1-kunder
Vedr. køb af euro i bankens pengeautomater, se venligst afsnit 6.1
Fremsendelse af kontanter og valuta. Kun fremsendelse til kunder, der er
registreret med ”formål og omfang”. Højst modværdien af DKK 40.000.

50 kr.
0 kr.
300 kr.
+ forsendelsesgebyr til postvæsen

Bemærk, at banken udelukkende sælger kontant valuta i sedler. Der sælges ikke mønter i fremmed valuta.
Aktuelle købs- og salgskurser opdateres dagligt på www.landbobanken.dk/privat/produkter/valuta

9. Forsikring
Navn

Gebyr

Oprettelse/etablering af forsikringer i Letsikring og PFA
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10. Betalinger til udlandet
Tekst

SEPA overførsel
Engangs SEPA overførsel
Flergangs SEPA overførsel
Overførsler via SWIFT
EU-overførsel
Øvrige valutaer
Ekspres u. veksling fra en valutakonto
Ekspres m. veksling
Tilbagekaldelse på kundens foranledning
Advisering af beneficiant/kunden via telefax/mail
Ændring af overf.oplysn. på kundens foranledning
Tillæg for manglende oplysninger
(SWIFT/BIC-kode el. IBAN)
SEPA Direct Debit, pr. træk
SEPA Direct Debit, afvisning af et træk
Nota på papir
Betaling af bankomkostninger i udlandet:
Overførsel med modværdi < 100.000 kr.
Overførsel med modværdi > 100.000 kr.

Gebyr

Gebyr - NetBank Erhverv

50 kr. pr. overførsel
50 kr. pr. etablering/ændring
50 kr. pr. overførsel
0 kr.
250 kr. pr. overførsel
50 kr. pr. overførsel
600 kr. pr. overførsel
300 kr. pr. overførsel
600 kr. + 0,50 ‰ pr. overf.
300 kr. + 1,00 ‰ pr. overf.
350 kr. pr. overf. + evt. udl. omk. 350 kr. pr. overf..+evt. udl. omk.
200 kr. pr. overførsel

350 kr. pr. overf. +evt. udl. omk. 350 kr. pr. overf. +evt. udl. omk.
100 kr. pr. overførsel

100 kr. pr. overførsel

0 kr.
150 kr.

0 kr.
150 kr.

30 kr. pr. stk.

30 kr. pr. stk.

200 kr. pr. overførsel
300 kr. pr, overførsel

200 kr. pr. overførsel
300 kr. pr, overførsel

11. Betalinger fra udlandet
Tekst

Overførsler via SWIFT
EU-overførsler
Alm. overførsler: Til kundekonti i banken
Telefonadv. af kunde
Manuel efterbehandling
Til videre forsendelse
Forespørgsler m.v.

Gebyr
0 kr.
40 kr. pr. overførsel
0 kr.
100 kr. pr. overførsel
110 kr. pr. overførsel
350 kr. + evt. udl. omk.

Returnering af overførsler

350 kr. pr. overførsel

SEPA Direct Debit, træk
SEPA Direct Debit, afvisning af et træk
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12. Flyttegebyr, kundeboks, erhvervskonti m.m.
Navn

Gebyr

Kundebokse (beløbene er inkl. moms og pr. år.)
A: Under 10 cm
B: Under 15 cm
C: Under 20 cm
D: Over 20 cm
Boks - etablering
Boks - ændring eller opboring (+ eksterne omk. for opboring, ansl. 1.900-5.000 kr.)

650 kr.
800 kr.
1.100 kr.
1.700 kr.
300 kr.
1.000 kr.

Fotokopier for kunder

1 kr. pr. stk.

Dokumenter til underskrift

400 kr.

Erklæringer (ambassade- og rådighedserklæring / ”To whom it may concern”)
For 2for1-kunder

500 kr.
250 kr.

Timebetaling ifm.. arbejde udover normal service for kunder. (Der gøres opmærksom
på, at der vil ske fakturering af tidsforbruget ved modtagelsen af bestillingen)

1.000 kr. pr. time, min. 500 kr.

PAL-skat fritagelse (valutaudlænding):
Registrering af PAL-skattefritagelse
Registrering af PAL-skattepligtens genindtræden

1.500 kr.
1.500 kr.

Flytning af alm. Kundeengagement (undtagen pensionskonti, som opkræves særskilt.
Børneopsparinger flyttes gratis.)
Pr. udlånskonto
Pr. dansk fondskode
Pr. udenlandsk fondskode
Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler

200 kr., dog max. 600 kr.
375 kr., dog max. 1.125 kr.
850 kr. (200 kr.+udl.omk. 650 kr.
max. 2.800 kr.

Flytning af pensionsengagement
Pr. pensionskonto
Pr. dansk fondskode
Pr. udenlandsk fondskode
Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler

800 kr.
375 kr., dog max. 1.125 kr.
850 kr. (200 kr.+udl.omk. 650 kr.
max. 2.800 kr.

Flytning/overførsel af enkeltfondskoder ud af banken
Pr. dansk fondskode
Pr. udenlandsk fondskode
Aktiekreditdepoter/investeringsaftaler

175 kr., dog max. 875 kr.
850 kr. (200 kr.+udl.omk. 650 kr.
max. 2.800 kr.

Flytning af enkeltfondskoder inden for banken (også Ringkjøbing Landbobank aktier)
Pr. dansk fondskode pr. dag pr. modtager
Pr. udenlandsk fondskode pr. dag pr. modtager
Stop af Dataløn, Nets
Stop af Dataløn i øvrigt

175 kr., max. 350 kr.
175 kr., max. 350 kr.
300 kr.
300 kr.

Optælling af mønter, bankens kunder
Vekselpenge til bankens erhvervskunder

0 kr.
50 kr.
Timesats, min. 750 kr.
og max. 1.200 kr.

Proformaopgørelse
Bodeling

Timesats, min. 1.200 kr.

Midlertidigt kundeforhold

0 - 400 kr.

Erhvervskonti, oprettelse
Erhvervskonti, løbende kontogebyr
Foreningskonti, oprettelse og ændringer
Foreningskonti, løbende kontogebyr

0 - 5.000 kr. pr. stk.
0 - 10.000 kr. pr. år pr. stk.
0 - 800 kr. pr. gang
250 kr. pr. kvartal

Bekræftelse af selskabskapital

500 kr.

Periodiseret engagement, pr. udskrift

600 kr.
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13. Netbank Privat og Mobilbank Privat
Navn

Gebyr

Tilslutning / oprettelse

0 kr.

Løbende abonnement inkl. Hotline

51 kr. pr. kvartal

NemID nøglekort, pr. stk.

100 kr.
Gratis hvis du er
under 18 år

Indbetalingskort i DKK pr. betaling

1,50 kr.

Overførsel i DKK
”Standard” – til rådighed hos modtager næste bankdag
”Straks” – til rådighed hos modtager straks

0 kr.
2,50 kr.

SEPA-betaling (EU-betaling)
Udenlandsk overførsel

0 kr.
75 kr.

BeskedService via sms eller e-mail
Papir kvittering på overførsel

0 kr.
30 kr.

Handel med børsnoterede danske og nordiske aktier, aktiebaserede investeringsforeninger:
under 250.000 kr.
250.000 kr. til 499.999,99 kr.
500.000 kr. og derover
Handel med øvrige børsnoterede aktier
Handel med danske obligationer
Kursværdi < 3.000.000 kr.
Kursværdi > 3.000.000 kr.
Bemærk, at ved strakshandel med obligationer noteret på Nasdaq OMX, beregner banken et
tillæg/fradrag på 0,20 kurspoint.

0,20 %, min. 39 kr.
0,15 %
0,10 %
0,50 %, min. 150 kr.
0,75 ‰, min. 39 kr.
0,50 ‰

Realtidskurser fra Nasdaq OMX Copenhagen (kurslister) pr. påbegyndt måned
Realtidskurser fra Nasdaq OMX Copenhagen (markedsdybde) pr. klik

60 kr.
0,25 kr.

14. Kurstillæg/kursfradrag, valutaveksling i Fonds/Udland
Valuta

EUR
USD
GBP
SEK
NOK
CHF
CAD
JPY
AUD
NZD
HKD
PLN
SGD
TRY
THB
ZAR
CZK
HUF
Øvrige
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0,20
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15. Netbank Erhverv
Navn

Gebyr

Tilslutning, inkl. oprettelse af brug
Ændring af tilslutningsaftale
Ændring eller ny fuldmagt

350 kr.
100 kr.
100 kr.

Månedsgebyr inkl. Hotline, Netbank Erhverv Basis
Månedsgebyr inkl. Hotline, Netbank Erhverv Plus

125 kr.
210 kr.

Gebyr pr. betaling:
Indbetalingskort
Nem-konto overførsel
Standard overførsel i DKK (til rådighed hos modtager næste bankdag)
Sammedags overførsel i DKK (til rådighed hos modtager samme bankdag)
Straksoverførsel i DKK (til rådighed hos modtager med det samme)

1,25 kr.
1,00 kr.
1,00 kr.
5,00 kr.
5,00 kr.

SEPA-betaling (EU-betaling)
Udenlandsk overførsel *)
SEPA Direct Debit pr. træk
SEPA Direct Debit, afvisning og advisering af betaling
SEPA Direct Debit, oprettelse af tilslutningsaftale

*) Overførsel i andre valutaer til lande i og udenfor EU kan foretages i Netbank Erhverv Plus.

ICM:
Etablering
Kvartalsgebyr
Overførsel pr. stk.
Hjemtagelse
Afsendelse af SWIFT MT940, pr. måned

0 kr.
50 kr.
0 kr.
150 kr.
250 kr.

1.500 kr.
225 kr.
5 kr.
5 kr.
50 kr.

BeskedService:
Pr. besked

Gratis

Sikkerhed:
NemID nøglekort med 148 nøgler

Gratis

Handel med børsnoterede danske og nordiske aktier, aktiebaserede investeringsforeninger:
under 250.000 kr.
250.000 kr. til 499.999,99 kr.
500.000 kr. og derover
Handel med øvrige børsnoterede aktier
Handel med danske obligationer
Kursværdi < 3.000.000 kr.
Kursværdi > 3.000.000 kr.
Bemærk, at ved strakshandel med obligationer noteret på Nasdaq OMX, beregner banken et
tillæg/fradrag på 0,20 kurspoint.
Kursinformation:
Realtidskurser fra Nasdaq OMX Copenhagen (kurslister) pr. påbegyndt måned
Realtidskurser fra Nasdaq OMX Copenhagen (markedsdybde) pr. klik
Nordiske nyheder fra ABG Sundal Collier
Reuters information og udvalgte udenlandske kurser, pr. måned
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0,50 %, min. 150 kr.
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0,50 ‰
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Gratis
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16. Rentesatser indlån
Konto

Årlig nominel
rente i %

Aktiesparekonto

-0,60 / -0,75

Anfordrings- og
Basiskonto

0,00 / -0,60 / -0,75

Boligkonto
Opsparing

Budgetkonto

0,00

Bemærkninger
Kontoen er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på
retsinfo.dk.

Opsparing til boligkøb, forbedring eller vedligeholdelse af en bolig. Minimum
indskud 300 kr./md, maks. 60.000 kr./år og 400.000 kr. i alt. Pengene skal stå i
mindst 2 år efter første indbetaling. Udbetaling mod dokumentation for
anvendelse til boligen.

0,00 / -0,60 / -0,75

Børnebørnskonto

0,00

Der er p.t. lukket for indskud og oprettelse. Der henvises til Gavekonto.

Børneopsparing

0,00

Kontoen er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på
retsinfo.dk.

Etableringskonto
Iværksætterkonto

0,00

Renten gives af den samlede saldo på samtlige etableringskonti og
iværksætterkonti tilhørende en kunde. Kontoen er underlagt særlige lovmæssige
begrænsninger. Se mere på retsinfo.dk.

Fakkelkonto
Foreningskonto,
CVR-nr.

0,00 / -0,60 / -0,75
-0,75

Tilbydes foreninger med et CVR-nummer.

Foreningskonto,
CPR-nr.

0,00 / -0,60 / -0,75 Tilbydes foreninger, der er tilknyttet et CPR-nummer. Kontoen er underlagt
reglerne om Frikonto (se næste side) for den person, hvis CPR-nummer
kontoen er tilknyttet.

Fri Formue Konto

0,00 / -0,60 / -0,75

Fri Opsparing

0,00 / -0,60 / -0,75 For privatkunder på min. 25 år. Der kan hæves gratis én gang pr.
kalenderkvartal, derudover 25 kr. pr. hævning.

Gavekonto

0,00

Indskudskonto
Likviditet

-0,75

Indskudskonto
Opsparing

-0,75

Kontoen kan oprettes til alle under 21 år. Opsparingen kan tidligst udbetales ved
det fyldte 14. år og senest ved 22 års fødselsdag. Maksimalt indskud er kr.
60.000 pr. kalenderår og kr. 400.000 i alt.

Jackpot- og 2for1konto

0,00 / -0,60

Jackpotkonto: Til alle privatkunder under 18 år.
2for1-konto: Til alle privatkunder på 18-27 år med NemKonto i banken.
Ved det fyldte 28. år omlægges kontoen automatisk til en Fakkelkonto med de
vilkår og satser, der gælder for denne kontoform. Max 2 konti pr. cpr.nr.

Kapital-, rate- og
selvpension samt
Aldersopsparing

-0,60 / -0,75

Kontotyperne er underlagt særlige lovmæssige begrænsninger. Se mere på
retsinfo.dk.

Opsparingskonto

0,00 / -0,60 / -0,75

Opsparingskonto,
1 års opsigelse

0,00 / -0,60 / -0,75 1 års opsigelse.

Opsparingskonto,
6 mdrs. opsigelse

0,00 / -0,60 / -0,75 P.t. ingen opsigelse.

Seniorkonto

0,00 / -0,60 / -0,75 Til privatkunder på mindst 60 år, der er pensionister eller efterlønnere.

Ung Opsparing

0,00 / -0,60 / -0,75 Minimums bindingsperiode på 3 år. Alder ved oprettelse: Maksimum 22 år.
P.t. lukket for oprettelse. Se noter vedr. evt. negativ rente på næste side.

Se noter vedr. indlån, FRIkonto, beløbsgrænser og negative renter på næste side.
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Noter vedr. indlån:
Privatkunder MED NemKonto hos os:
Har du din NemKonto hos os kan du have op til kr. 25.000 stående på din NemKonto, uden at du skal betale negativ
rente.
FRIkonto: Ud over ovenstående kan du have op til kr. 100.000 på en enkelt konto, uden at betale negativ rente. Den
kaldes din FRIkonto. Grænsen på kr. 100.000 på FRIkonto gælder pr. cpr.nr, så hvis du har en fælles konto med din
partner, vil grænsen være kr. 200.000. Har du flere penge stående, gælder der en årlig negativ rentesats på p.t. -0,60%
p.a. for den del, der overskrider grænsen. Hvis din NemKonto og din FRIkonto er den samme, er grænsen kr. 100.000
og kr. 200.000 for par.
Privatkunder, der IKKE har en NemKonto hos os:
Har du ikke din NemKonto i banken, gælder der en årlig negativ rentesats på p.t. -0,75% p.a. for hele dit indestående i
banken uanset kontotype.
Gælder for ALLE privatkunder:
Pensionskonti, prioritetskonti og andre former for særlige indlån kan ikke anvendes som FRIkonto. For kunder med
NemKonto i banken er kreditrenten på pensionskonti negativ rente på -0,60% p.a. Kunder uden NemKonto i banken
betaler negativ rente på -0,75% p.a.
Børneopsparing, Børnebørnskonto, Gavekonto, Etableringskonto, Iværksætterkonto, Indekskonto, Lånesagskonto og
Boligkonto vil ikke være omfattet af reglerne og forrentes med 0,00% p.a.
Unge under 18 år:
Børn og unge under 18 år kan have op til 25.000 kr. stående på Jackpotkonto og Ung Opsparing uden at betale negativ
rente. Derudover kan en af de nævnte konti eller en anden vælges som FRIkonto med en beløbsgrænse på 100.000 kr.
uden at betale negativ rente. Overskrides de nævnte grænser betales negativ rente på -0,60% p.a.
18-27 årige med NemKonto i banken:
Man kan have op til 25.000 kr. stående på 2for1-konto og Ung Opsparing uden at betale negativ rente. Derudover kan en
af de nævnte konti eller en anden vælges som FRIkonto med en beløbsgrænse på 100.000 kr. uden at betale negativ
rente. Overskrides de nævnte grænser betales negativ rente på -0,60% p.a.
18-27 årige uden NemKonto i banken:
Der betales negativ rente på -0,75% p.a. på alle konti. Man kan dog have 25.000 kr. stående på én konto uden at betale
negativ rente. Overskrides grænsen betales negativ rente på -0,75% p.a.

Øvrige noter vedr. indlån:
1.

Renten beregnes hver dag af det til enhver tid indestående beløb og tilskrives kvartårligt bagud, hver den 20/3,
20/6, 20/9 og 20/12.

2.

Rentesatserne er variable, hvis intet andet er anført og gælder for kontant indestående.

3.

Gebyrer vedr. indlånskonti fremgår andetsteds i denne Prisbog.

4.

Renter under 10 kr. pr. kvartal tilskrives ikke.

5.

Beløb over 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kr.) er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og
investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår af en brochure, der fås i bankens afdelinger. Se
mere på bankens hjemmeside, i bankens afdelinger eller på www.gii.dk

6.

Sker der overtræk på indlån, skal der betales overtræksrente på p.t. 7,19% i debitorrente som beregnes som et
tillæg til debetrenten for indlån.

7.

Ved bevilget overtræk på indlån, skal der betales merrente på p.t. 3,03% i debitorrente som beregnes som et
tillæg til renten.

8.

Regler for validering fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser for privatkunder som kan udleveres i
banken og læses på bankens hjemmeside.
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17. Rentesatser udlån
Debitorrente i %

Stiftelsesomkostninger
til banken (note 2)

ÅOP
før skat
(note e)

Lånetyper

Pålydende
rente i %

A

Fakkelkredit

8,25 - 16,50 8,51 - 17,55

A1

Fakkelkredit med udnyttelse af
eksisterende sikkerhed (note b)

5,95 - 10,95 6,08 - 11,41

A2

2for1 kassekredit

5,95 - 9,95

6,08 - 10,33

B

Billån

2,95 - 8,95

2,98 - 9,25

B1

Grønt billån (note i)

1,95

1,96

C

Boliglån

C1

Boliglån 80-95% belåning

C2

Prioritetslån bolig/ejerlejlighed,
0-60% belåning, (note g)

1,25 - 4,85

1,26 - 4,94

C3

Prioritetslån bolig/ejerlejlighed,
0-80% belåning (note g)

1,70 - 4,55

1,71 - 4,63

C4

Prioritetslån fritidshus,
0-60% belåning (note g)

1,70 - 4,55

1,71 - 4,63

C5

Andelsboliglån 0-60% belåning (note h)

2,45 - 3,95

2,47 - 4,01

C6

Andelsboliglån 60-80% belåning (note h)

3,95 - 5,95

4,01 - 6,08

C7

Boligkøbslån (note c)

2,95 - 5,75

2,98 - 5,88

C8

Boligkøbskredit (note c)

3,10 - 5,75

3,14 - 5,88

D

Forbrugslån

9,50 - 16,50 9,84 - 17,55

9,8 - 20,3

D1

Forbrugslån med fuldgod sikkerhed

7,00 - 13,25 7,19 - 13,92

7,2 - 16,5

9,0 - 19,0
Dokumentgebyr: 0-1.500 kr.
6,6 - 12,6
+ stiftelsesprovision: 2%
Dokumentgebyr: 0-500 kr.
Eksp.gebyr: 4.500 kr. *)

6,1 - 10,6
4,4 - 10,9
3,4

7,75 - 12,75 7,98 - 13,37 Dokumentgebyr: 0-1.500 kr. 8,4 - 14,0
+ stiftelsesprovision: 2%
5,95 - 7,95
6,08 - 8,19
6,5 - 8,7
1,4 - 5,2
Dokumentgebyr: 0-1.500 kr.
+ stiftelsesprovision: 1%,
dog maks. kr. 5.000 i
stiftelsesprovision

1,8 - 4,9
1,8 - 4,9
2,6 - 4,4
4,2 - 6,5

Dokumentgebyr: 0-1.500 kr.
+ stiftelsesprovision: 0-2%

3,1 - 6,5
3,2 - 6,3

*) Ekspeditionsgebyret i dette regneeksempel er for et billån på 200.000 kr. Se ekspeditionsgebyrer for andre billån i afsnit 1.1.

Årlige omkostninger i procent (note e) er beregnet på grundlag af nedenstående standardforudsætninger:
Samlet
kreditbeløb,
Lånetyper
kr. (note d) Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse
A og A2
50.000
5 år
Stående lån
Ingen
A1
50.000
5 år
Stående lån
Udnyttelse af eksisterende sikkerhed.
B
200.000
7 år
Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev (bil) på kr. 200.000 +
ekspeditionsgebyr. Udbetaling på 20% forudsættes.
B1
200.000
7 år
Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev (bil) på kr. 200.000 +
(note i)
ekspeditionsgebyr. Udbetaling på 20% forudsættes.
C
500.000
30 år
Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev på lånets hovedstol
= kr. 500.000 + stiftelsesomkostninger
C1
500.000
30 år
Annuitetslån Etablering af nyt ejerpantebrev på lånets hovedstol
= kr. 500.000 + stiftelsesomkostninger samt udnyttelse af
supplerende sikkerhed.
C2, C3 og C4
500.000
30 år
Annuitetslån Etablering af pantebrev på lånets hovedstol på kr. 500.000
(note g)
C5 (note h)
500.000
30 år
Annuitetslån Ejerpantebrev på lånets hovedstol = kr. 500.000 +
C6 (note h)
500.000
30 år
Annuitetslån stiftelsesomkostninger
C7 (note c)
250.000
20 år
Annuitetslån Pantsætningsforbud eller ejerpantebrev på kr. 250.000 ud fra
konkret kreditvurdering.
C8 (note c)
250.000
20 år
Stående lån
Pantsætningsforbud eller ejerpantebrev på kr. 250.000 ud fra
konkret kreditvurdering.
D
40.000
5 år
Annuitetslån Ingen
D1
40.000
5 år
Annuitetslån Udnyttelse af eksisterende sikkerhed.
Se venligst næste side for noter vedrørende udlån.
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Specifikke noter vedrørende udlånstyper og beregninger på foregående side:
a.

Ud fra en samlet vurdering ved nykundeforhold/fuldkunde, kan stiftelsesprovisionen afviges.

b.

Med udnyttelse af eksisterende sikkerhed for engagementet.

c.

Sikkerheder er tinglysning af pantsætningsforbud eller tinglysning af pant efter en konkret kreditvurdering.
Banken foretager konkret vurdering af ejendommen til brug ved låneudmåling.
Gebyr, stiftelsesprovision og honorar efter bankens gældende satser og forretningsbetingelser.

d.

Samlet kreditbeløb er det beløb der netto udbetales. Lånets hovedstol består af samlet kreditbeløb
plus stiftelsesomkostninger.

e.

ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) udtrykker den samlede omkostning/pris for et lån udtrykt i procent per år.
Alle omkostninger, herunder stiftelsesomkostninger og andre engangsomkostninger samt rentebetalinger indgår
i beregningen af ÅOP. Beregningsmåden følger www.pengepriser.dk.

f.

Forudsætter helkundeforhold.

g.

Sikkerheder er tinglysning af pantebrev på lånets hovedstol. Banken foretager konkret vurdering af
ejendommen til brug ved låneudmåling. Gebyr, stiftelsesprovision og honorar efter bankens gældende satser og
forretningsbetingelser. Lån ydes med 1. prioritetspant i fast ejendom i Danmark.

h.

Gælden forrentes som en kombination af de forskellige rentesatser, der er gældende for de forskellige
belåningsgrader. I beregningen af ÅOP er anvendt den rentesats, der gælder for selve belåningsintervallet.

i.

Biler, der kan finansieres med Grønt billån, er el-biler, brint-biler og plugin-hybrid biler (men ikke mild-hybrid
biler og hybridbiler – se definition på fdm.dk). Udbetaling skal minimum være 20%.

Generelle noter vedr. udlån:
1.

Alle lån er annuitetslån med mindre andet er anført.

2.

Afgifter til det offentlige er ikke anført, men indgår i de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

3.

Alle rentesatser er variable.

4.

Renter og provision beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb og tilskrives kvartårligt bagud, hver den
20/3, 20/6, 20/9 og 20/12, hvis andet ikke er anført.

5.

Indlånsrente på Fakkelkredit og byggelån beregnes hver dag af det til enhver tid indestående beløb og tilskrives
kvartårligt bagud, hver den 20/3, 20/6, 20/9 og 20/12.

6.

Regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser for
privatkunder som kan udleveres i banken og læses på bankens hjemmeside.

7.

Overtræk på kassekreditter, skal betales med overtræksrente på p.t. 7,19% i debitorrente der beregnes som et
tillæg til renten.

8.

Ved bevilget overtræk, skal der betales merrente på p.t. 3,03% i debitorrente som beregnes som et tillæg til
renten.

9.

Ud over de oplyste omkostninger til banken ved oprettelse af lån og kreditter, kan der være afgifter til staten.
Disse afgifter oplyses ved henvendelse i banken.

10. Der er ingen løbende provisioner på udlån til privatkunder.
11. 2for1-kassekredit tilbydes bankens 2for1-kunder, der er alle privatkunder 18-27 år.
12. Nye kunder, der flytter deres samlede engagement til banken, betaler ikke det første år stiftelsesprovision,
dokumentgebyr og VISA/Dankort abonnement til banken.
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