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Rykkerbreve 
905013 

Rykkerskrivelse  kr.                     100,00 

 

 
Bekræftelse af indbetalt 
kapital med digital signatur 

 kr.                   1.500,00 

 

 
Boksoprettelse og -leje Oprettelse af boks 

Boksleje opkræves halvårligt forud pr. 1.12 og 1.6. 

Årligt gebyr indtil 6 cm 

Årligt gebyr indtil 8 cm (kun Aabenraa og Sønderborg) 

Årligt gebyr indtil 12 cm 

Årligt gebyr indtil 18 cm 

Årligt gebyr indtil 20 cm (kun Aabenraa) 

Årligt gebyr over 20 cm (kun Aabenraa) 
 
Årligt gebyr store betjeningsbokse 

kr.                      225,00 

 

kr.    800,00 inkl. moms 

kr.    800,00 inkl. moms 

kr.    800,00 inkl. moms 

kr. 1.400,00 inkl. moms 

kr. 1.400,00 inkl. moms 

kr. 1.700,00 inkl. moms 

kr. 2.400,00 inkl. moms 

Ændring af lås Ændring af lås og anskaffelse af nye nøgler kr. 500,00 + Efter regning 

Opboring og istandsættelse Opboring og istandsættelse inkl. ændring af lås og 
nye nøgler 

kr. 500,00 + Efter regning 
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Udbetalinger ved kassen og 
i egne pengeautomater 

Emne I kassen I pengeautomater i 
åbningstid 

I pengeautomater 
uden for åbningstid 

13 – 25 år: 

LØN25 

Jackpot 

MAX25  

 

Gratis 

Gratis 

Gratis  

 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

                       

Gratis 

Gratis 

Gratis 

Automatløn kr.   50,00 Gratis Gratis 

Basal indlånskonto 

Basal betalingskonto 

kr. 100,00  

dog 5 gratis pr. md.  
Gratis Gratis 

Øvrige: 

Alle øvrige produkter 

f.eks.: 

Lønkonto  

Opsparing 

Kassekredit erhverv  

 

Gratis 

 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

 

Gratis 

 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

 

Gratis 

 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

Udbetalinger i fremmede 
pengeinstitutter 

  I pengeautomater i 
åbningstid 

I pengeautomater 
uden for åbningstid 

13 – 25 år: 

Jackpot 

LØN25 

MAX25 

 

 

 

 

 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

Automatløn 

Basal indlånskonto 

Basal betalingskonto 

 

 

kr. 15,00 

kr. 15,00 

kr. 15,00 

kr. 15,00 

kr. 15,00 

kr. 15,00 

Alle øvrige konto 
produkter 

  kr. 10,00  kr. 10,00  
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Visa/Dankort  Årsgebyr (årligt forud)1)  
Genbestilling, kort 
Hastebestilling, kort   
Kurèrforsendelse, kort  
Kontant hævning i udlandet i pengeautomater 
(Euro-lande) 
Kontant hævning i udlandet i pengeautomater  
(Alle andre lande – undtaget Euro-lande) 
 
Omregningskurs ved brug i udlandet:  
Europæiske valutaer offentliggjort på Valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen 
cleares hos NETS tillagt 1%.  
Andre valutaer offentliggjort på  Valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen 
cleares hos NETS tillagt 1,5%.  
 

kr.    200,00  
kr.    200,00  
kr.    300,00  
kr.    350,00 
kr.      15,00 

 
kr.      40,00 

Dankort  Årsgebyr (årligt forud)1)  
Årsgebyr for eget design (lukket for nysalg) 
Genbestilling, kort 
Hastebestilling, kort  
Kurèrforsendelse, kort   

 kr.    200,00  
kr.      50,00   
kr.    200,00  
kr.    300,00  
kr.    350,00   

MasterCard debit Årsgebyr og genbestilling / årligt 
 
Young 
Standard1)  
Guld 
Platinum 
Standard Business 
Guld Business 
Platinum Business 
 
Genbestilling, kort 
Hastebestilling, kort 
Udlandsforsendelse 
Kurérforsendelse, kort 
Kontant hævning i udlandet i pengeautomater 
(Euro-lande) 
Kontant hævning i udlandet i pengeautomater  
(Alle andre lande – undtaget Euro-lande) 
Priority Pass (inkl. i årsgebyr for platinum) - gebyr 
pr. person pr. besøg 
 
Omregningskurs ved brug i udlandet:  
Europæiske valutaer offentliggjort på Valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen 
cleares hos NETS tillagt 1,5%.  
Andre valutaer offentliggjort på  Valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen 
cleares hos NETS tillagt 2,0%.  
 

 
 

Gratis 
kr.    200,00 
kr.    845,00 
kr. 1.645,00 
kr.    200,00 
kr.    845,00 
kr. 1.645,00 

 
kr.    200,00 
kr.    300,00 
kr.    100,00 
kr.    400,00 
 kr.      15,00 

 
2% dog min. kr.      50,00 

 
kr.    225,00 

Generelle  Afvisning af dankort-transaktion  kr.    300,00  

 
1) Dog kan 18-25 årige få ét af kortene gratis. 
 
 

https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx
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MasterCard Årsgebyr: 
 
Standard u/forsikring 
Standard 
Guld 
Guld Business 
Platinum 
Platinum Business 
 
Standard familiekort u/forsikring 
Standard familiekort 
Guld familiekort 
Platinum familiekort 
 
Genbestilling alle kort 
 
Hævegebyr: 
Egne pengeautomater 
Fremmede og udenlandske pengeautomater 
 
Omregningskurs ved brug i udlandet:  
Europæiske valutaer offentliggjort på Valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen 
cleares hos NETS tillagt 1,5%.  
Andre valutaer offentliggjort på  Valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen 
cleares hos NETS tillagt 2,0%.  
 
 
Kurerforsendelse 
 
Hastebestilling 
 
Fremskaffelse af nota (hvis egne posteringer) 
 
Kopi af afregning 
 
Erstatningskort 
 
Opkrævning med FI-kort (pr. opkrævning) 
 
Nødkontanter 
 
Priority Pass årsgebyr (inkl. i årsgebyr for platinum) 
- gebyr pr. person pr. besøg 

 
 

kr.    200,00 
kr.    295,00 
kr.    975,00 
kr.    975,00 
kr. 1.795,00 
kr. 1.795,00 

 
kr.    200,00 
kr.    200,00 
kr.    200,00 
kr.    200,00 

 
kr.    200,00 

 
 

2 % min. kr.      50,00          
 2 % min. kr.      50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kr.    400,00 
 

kr.    300,00 
 

kr.    185,00 
 

kr.      30,00 
 

kr.    200,00 
 

kr.      25,00  
 

kr.    850,00 
  
 

kr.    225,00       
Genbestilling af PIN-kode Alle korttyper kr.    150,00 

 

 

https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx
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Almindelig spærring af kort Spærring i Nets kortregister Gratis 

Hurtigløber-spærring af kort Opkræves ved kontohavers misbrug af kortet kr. 1.000,00 

Spærring af kort p.g.a. 
misbrug 

 kr.    225,00 

Spærring af Visa-delen Spærring af Visa/Dankort i det internationale 
stoplistesystem 

Prisen kan oplyses i banken 

Behandling af uretmæssige 
indsigelser for 
korttransaktioner 

Pr. indsigelse til Nets kr.    800,00 

Ompostering af betaling for 
abonnement på ophævet 
kort 

Pr. postering kr.    125,00  

 

 
Service-timer 
911511 

Bankens timesats ved arbejde ud over normal 
service, herunder hjælp til udarbejdelse af budget 

kr.     900,00 

Foreninger Oprettelsesgebyr 
Årligt kontogebyr 
Årligt NetBank gebyr 
Ændringer af kasserer, fuldmagt og 
dispositionsforhold 

op til kr . 2.000,00                      
kr.     500,00                                 
kr.  1.200,00                         

Gratis 

   

 

Kontoudskrifter på papir 
905012 

Unge under 15 år dog gratis Pr. stk.kr.      35,00 

Engagementoversigter, 
herunder til revisorer 
905014 

Periodiserede engagementer. Opkræves både ved 
abonnement og ved fremskaffelse af kopi heraf 

Pr. stk. kr.    350,00 

Posteringsudskrift   
905014 

 

Printet i banken og udleveret til kunden Pr. stk. kr.      30,00 

Årsudskrifter  Gratis 

Kopi af udskrifter 
911501 

 Pr. stk. kr.      30,00 
min. kr.      30,00 

 

 
Møntbehandling - egne 
kunder 

Optælling af større, løse mængder, 
dog individuelt efter vurdering 

 
Gratis 

Møntbehandling - ikke 
kunder 

Ikke muligt  

 

 
Veksling af småpenge 
911513 

Pr. rulle 
For ikke-kunder pr. rulle 

kr.        5,00 
kr. 10,00 dog min. kr.      30,00 
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Sparebøsser til kundekonti  Til egne kunder Gratis 

Til ikke-kunder Ikke muligt  

 
 

Døgnboks: 

Årlig gebyr 

Daglig optælling  

  
 

Op til kr. 8.000,00 
 

Gratis, dog efter aftale i enkelte 
kundeforhold 

Optælling af døgnboks 
indleveret i åbningstiden 

Henvises til døgnboks Ved optælling valideres 
en ekstra dag frem 

 
 

Oprettelse af klientkonti 
 

 Pr. konto kr. 1.000,00 

Bodeling 
 

Ekskl. eventuelle særlige gebyrer for ændring af 
pensionskonti og depoter 

Bankens timepris jf. prislisten 

Behandling af dødsboer  kr.    500,00 

Behandling af konkursboer  kr. 1.250,00 

Oprettelse af fuldmagt 
905012 

 kunder:       gratis                         
ikke kunder: kr.    250,00  

Frigivelse af reserverede 
beløb 

Ved internethandel kr.    250,00 

Forlængelse af privatkredit  kr.    500,00 
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Betaling af giro- og FI-kort 
911513 

Kort der indleveres ved kassen eller fremsendes til 
betaling 

Kuvert-løsning 

kr.      55,00 
 

kr.      25,00 

Øvrige regningsbetalinger 
engangsbetalinger 
(ekspederet af banken) 
911513 

Overførsler: 

Særskilt kvittering 

Særskilt kvittering i e-arkiv 

kr.      55,00                      

kr.      12,50 

kr.        5,00 

Intern overførsel til egen 
konto/ægtefælle  
(ekspederet af banken) 
911513 

 
 
Kvittering 
 
Kvittering i e-arkiv 

kr.      25,00 

kr.      12,50 

kr.        5,00 

Overførsel til 3. mand 
(ekspederet af banken) 
911513 

 
 
Kvittering 
 
Kvittering i e-arkiv 

kr.      55,00 

kr.      12,50 

kr.        5,00 

Afvisning af betaling i 
BetalingsService i Nets 
905014 

Pr. stk. pr. dag, dog maksimalt kr. 600,- pr. dag kr.    300,00 

Afvisning af øvrige 
betalinger 

 kr.    300,00 

Forespørgsel om saldo og 
posteringer 

 kr.      35,00 
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Ophævelse ved overførsel 
til andet pengeinstitut, ved 
ophævelse i utide, ved 
tilbageførsel / overførsel af 
indbetaling ud over max., 
ved orlov og deludbetaling, 
herunder deling i 
forbindelse med 
separation/skilsmisse 
905014 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ophævelse ved overførsel 
til forsikringsselskab 
 

Kapitalpension pr. konto 
 
Ratepension pr. konto 
 
Aldersopsparing pr. konto 
 
Selvpensionering pr. konto 
 
Indeks pr. konto 
 
Tillæg pr. fondskode pr. depot 
 
 
 
 
 

pr. konto 

kr.    800,00 

kr.    800,00 

kr.    800,00 

kr.    800,00 

kr.    800,00 

kr.    150,00 

Fondskodetillæg dog max.  
kr. 600,00 pr. depot 

kr. 1.250,00 

 
 
 

FI-kort-kreditorgebyr 
905215 

Gebyr pr. år tilsluttet FI-system. Gebyret 
opkræves hver 1. maj via bankens betalingsservice 

kr.   250,00 

Udlevering af FI-kort FI-kort, der udskriver fra Bankdata Pr. stk. kr.       0,50 

 

 
Basal betalingskonto 
Basal indlånskonto 

Årligt kontogebyr (betales forud) 
Årligt kontogebyr (betales forud) 
Kontogebyret er ekskl. betalingskort 

kr.   480,00                                  
kr.   180,00 

 


