Gebyrer
Valuta og udland
Kontant valuta

Køb for kunder (med NemKonto i banken)
EUR
Øvrige valutaer, som banken tilbyder
Hastehjemtagelse

Salg fra kunder (med NemKonto i banken)
EUR
USD,GPB,NOK,SEK
Øvrige valutaer, som banken tilbyder
Hastehjemtagelse

Køb og salg for ikke-kunder
Euro
Alle øvrige valutaer, som banken tilbyder
Hastehjemtagelse
Inkasso fra udlandet

Acceptgebyr
Frigivelse af varer
Inkassoprovision
Porto
Protestgebyr
Returgebyr
Rykningsgebyr
Ændringsgebyr

Inkasso til udlandet

Acceptgebyr
Inkassoprovision
Porto
Returgebyr
Ændringsgebyr
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Gebyrfri
kr. 50,00 pr. ekspedition
Sædvanligt ekspeditionsgebyr +
omkostninger til hjemtagelse.
Oplysning herom i banken

Gebyrfri
kr. 50,00 pr. ekspedition
kr. 150,00 pr. ekspedition
Sædvanligt ekspeditionsgebyr +
omkostninger til hjemtagelse.
Oplysning herom i banken

kr. 75,00 pr. ekspedition
kr. 150,00 pr. ekspedition
Ikke muligt
kr. 150,00
kr. 250,00
0,25 %, min. kr. 400,00
og maks. kr. 3.000,00
kr. 150,00
kr. 150,00
kr. 400,00
kr. 150,00
kr. 150,00
(Bankens udlæg beregnes ekstra)
kr. 150,00
0,25 %, min. kr. 400,00
og maks. kr. 3.000,00
kr. 150,00
kr. 400,00
kr. 150,00
(Bankens udlæg beregnes ekstra)
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Gebyrer
Valuta og udland
Overførsler til udlandet

1 bankdag-overførsel (ekspres)
2 bankdage-overførsel (standard)

kr. 450,00 + 0,1%
af det overførte beløb
kr. 200,00

De anførte bankdage er udtryk for, hvornår beløbet er til disposition for vores udenlandske korrespondentbank.
SEPA-/EU-Betalinger*
(Overførsel i EUR (SEPA-overførsel), til EU-land
med korrekt oplyst IBAN nr. og BIC-kode, omkostninger i DK og udlandet delt mellem afsender og
modtager)
Automatisk / Flergangsbetaling
Diverse øvrige gebyrer:
Manuel efterbehandling i banken
Manglende eller forkert IBAN **
Manglende eller forkert BIC **
Forespørgsel til udlandet + udl. omk.
Kopi af nota
Tilbagekaldelse af overførsel + udl. omk.
Ændring af afsendt overførsel + udl. omk.
Returnering af overførsel + udl. omk.
Fremsendelse af afregning pr. mail
Advisering af beløbsmodtager

Overførsler fra udlandet

Remburs – import

Overførsel fra udlandet via andre danske pengeinstitutter
Kopi af nota
Acceptprovision/provision for udskudt betaling

Advisering almindelig
Advisering forud
Dokumentprovision
Ekspresudstedelse/ændringer
Frigivelse af varer
Notering af udbetalingsordrer og transporter:
Notering
Udbetalingsprovision
Porto
Returneringsprovision
Udstedelsesprovision

Ændringsprovision
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kr. 200,00
kr. 20,00

kr. 150,00
kr. 150,00
kr. 150,00
kr. 450,00
kr. 50,00
kr. 350,00
kr. 350,00
kr. 350,00
kr. 50,00
kr. 150,00

kr. 50,00
kr. 50,00
0,15 % pr. påbegyndt måned, min.
kr. 600,00
(Bankens udlæg beregnes ekstra)

Ifølge udlæg
kr. 250,00
0,15 %, min. kr. 600,00
kr. 300,00
kr. 400,00

kr. 750,00
kr. 600,00
kr. 225,00
kr. 600,00
kr. 600,00 + 0,1 %
pr. påbegyndt måned
kr. 600,00
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Gebyrer
Valuta og udland
Remburs – eksport

Acceptprovision for udskudt betaling ved bekræftet remburs

Acceptprovision for udskudt betaling ved ikke bekræftet remburs

Advisering forud
Adviseringsprovision
Annulleringsprovision
Bekræftelsesprovision

Dokumentprovision

SEPA Direct Debit (SDD)

Notering af udbetalingsordrer og transporter:
Notering
Udbetalingsprovision
Porto
Transfereringsprovision
Ændringsprovision (Beregnes ikke ved beregning
af accept- eller bekræftelsesprovision)
Oprettelse af aftaler
Transaktionsgebyr
Afvisning af betaling

Min. 0,15 % pr. påbegyndt måned
(risikobestemt)
og min. kr. 600,00
(Bankens udlæg beregnes ekstra)

kr. 600,00
(Bankens udlæg beregnes ekstra)
kr. 250,00
kr. 600,00
kr. 600,00
Min. 0,1 % pr. påbegyndt måned
(risikobestemt)
og min. kr. 600,00
0,15 % min. kr. 600,00

kr. 750,00
kr. 600,00
kr. 225,00
0,5 % min. kr. 2.000,00
Kr. 600,00
kr. 250,00
kr. 20,00
kr. 150,00

*) Se særskilt information i bankens generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet
**) Der tillægges et gebyr på 75 kr. ved manglende eller forkert IBAN/BIC, når der sendes betaling er til et af følgende lande:
Albanien, Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Grønland,
Guernsey, Holland, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, Libanon, Liechtenstein,
Letland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Montenegro, Norge, Polen, Portugal,
Rumænien, Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig
Med hensyn til gebyrer for diverse udlands- og valutaforretninger, som gennemføres i Kreditbankens NetBank, henviser vi til ”Gebyrer for
selvbetjeningssystemer”.
Valideringsregler
Inkasso = bogføringsdagen
Lån og kreditter i valuta = bogføringsdagen
Overførsler til udlandet = bogføringsdagen
Overførsler fra udlandet = bogføringsdagen
Remburser = bogføringsdagen
I øvrigt henvises til bankens generelle betingelser for overførsel til og fra udlandet.
Andet
Afsender vælger, hvordan omkostningerne ved en overførsel skal fordeles.
Evt. udenlandske omkostninger på grund af forkerte/ mangelfulde oplysninger eller for ekstra ydelser hæves efterfølgende på afsenders konto.
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