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GebyroplysningsdokumentGebyroplysningsdokumentGebyroplysningsdokumentGebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navnKontoudbyderens navnKontoudbyderens navnKontoudbyderens navn ::::    Dronninglund SparekasseDronninglund SparekasseDronninglund SparekasseDronninglund Sparekasse

KontonavnKontonavnKontonavnKontonavn ::::    budgetservicebudgetservicebudgetservicebudgetservice

DatoDatoDatoDato:::: 1111....    martsmartsmartsmarts    2019201920192019

Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er �

knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med 
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er �

angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på Dronninglund Sparekasses hjemmeside 
www.dronspar.dk.
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.�

TjenesteTjenesteTjenesteTjeneste GebyrGebyrGebyrGebyr

Generelle kontotjenesterGenerelle kontotjenesterGenerelle kontotjenesterGenerelle kontotjenester

Etablering af kontoEtablering af kontoEtablering af kontoEtablering af konto         0000    krkrkrkr....

Drift af en kontoDrift af en kontoDrift af en kontoDrift af en konto
Kontogebyr
Kontoudskrift:
- Elektronist
- Brev

Årligt

Månedligt
Pr. stk.

0000    krkrkrkr....

0000    krkrkrkr....
40404040    krkrkrkr....

Adgang til netbankAdgang til netbankAdgang til netbankAdgang til netbank Privat årligt 0000    krkrkrkr....
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BetalingerBetalingerBetalingerBetalinger     ((((med undtagelse af kortmed undtagelse af kortmed undtagelse af kortmed undtagelse af kort ))))

Betaling af indbetalingskortBetaling af indbetalingskortBetaling af indbetalingskortBetaling af indbetalingskort     I Netbank og Mobilbank
Via kassen
Via kuvertservice

0000    krkrkrkr....
50505050    krkrkrkr....
10101010    krkrkrkr....

Pengeoverførsler til en udbyder afPengeoverførsler til en udbyder afPengeoverførsler til en udbyder afPengeoverførsler til en udbyder af     
betalingstjenster i Danmarkbetalingstjenster i Danmarkbetalingstjenster i Danmarkbetalingstjenster i Danmark

Mellem egne konti i Dronninglund
Sparekasse:

Overførsel til andet pengeinstitut:
Standardoverførsel i Net- eller
Mobilbank:
Standardoverførsel via kassen:

Sammedagsoverførsel i Net- eller
Mobilbank:
Sammedagsoverførsel via filial:

Straksoverførsel i Net- eller
Mobilbank:
Straksoverførsel via filial :

PrPrPrPr....    stkstkstkstk....                0000    krkrkrkr....

PrPrPrPr....    stkstkstkstk....                0000    krkrkrkr....
PrPrPrPr....    stkstkstkstk....        50505050    krkrkrkr....

PrPrPrPr....    stkstkstkstk....            0000    krkrkrkr....
PrPrPrPr....    stkstkstkstk....    50505050    krkrkrkr....

PrPrPrPr....    stkstkstkstk....            0000    krkrkrkr....
PrPrPrPr....    stkstkstkstk....    50505050    krkrkrkr....

Pengeoverførsler til andre landePengeoverførsler til andre landePengeoverførsler til andre landePengeoverførsler til andre lande I Netbank i Euro:
I Netbank - øvrige valuta:

Via filial:

20202020    krkrkrkr....
50505050    krkrkrkr....

250250250250    krkrkrkr....
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Kort og kontanterKort og kontanterKort og kontanterKort og kontanter

Udstedelse af debetkortUdstedelse af debetkortUdstedelse af debetkortUdstedelse af debetkort Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig

Udstedelse af kreditkortUdstedelse af kreditkortUdstedelse af kreditkortUdstedelse af kreditkort                                             Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig

Løbende adgang til et debetkortLøbende adgang til et debetkortLøbende adgang til et debetkortLøbende adgang til et debetkort Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig

Løbende adgang til et kreditkortLøbende adgang til et kreditkortLøbende adgang til et kreditkortLøbende adgang til et kreditkort Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig

Hævning af kontanterHævning af kontanterHævning af kontanterHævning af kontanter Via kassen                                             0000    krkrkrkr....

Overtræk og dertil knyttede tjenesterOvertræk og dertil knyttede tjenesterOvertræk og dertil knyttede tjenesterOvertræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtrækBevilget overtrækBevilget overtrækBevilget overtræk Løbetid max. 3 måneder 1111    %%%%    minminminmin....    300300300300    krkrkrkr....

Ubevilget overtrækUbevilget overtrækUbevilget overtrækUbevilget overtræk Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig

TjenestepakkeTjenestepakkeTjenestepakkeTjenestepakke

Pakke APakke APakke APakke A Budgetservice incl. årlig 
budgetrevision

Efterfølgende udskrift ved ændring 
af budget

Budgetservice incl. årlig 
budgetrevision for SparS kunder

Efterfølgende udskrift ved ændring 
af budget for SparS kunder

1111....000000000000    krkrkrkr....

500500500500    krkrkrkr....

0000    krkrkrkr....

0000    krkrkrkr....
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Oplysninger om yderligere tjenesterOplysninger om yderligere tjenesterOplysninger om yderligere tjenesterOplysninger om yderligere tjenester     

Oplysninger om gebyrer for tjenester ud over det antal, der er dækket af pakker af tjenester 
(eksklusive gebyrerne ovenfor)

TjenestepakkeTjenestepakkeTjenestepakkeTjenestepakke GebyrGebyrGebyrGebyr

Tjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikkeTjenesten ikke
tilgængeligtilgængeligtilgængeligtilgængelig


