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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Almindelig serviceydelser

Konto Kontogebyr

Spar S-kunde kr. 0

Spar S-senior (fra 55 år) kr. 0

Højrentekunde kr. 0

Garant kr. 0

Spar 2-netkunde kr. 0

Spar 2-kunde, pr. kvartal (basal indlånskonto) kr. 25

Basal betalingskonto, pr. år kr. 280

Bambuskonto kunde (0-12 år) kr. 0

Money Maker kunde (13-17 år) kr. 0

Spar Ung kunde(18-28 år) kr. 0

Foreningskonto kr. 0

Basal erhvervskonto, som NemKonto, oprettelsesgebyr kr.              5.000 

Basal erhvervskonto, årligt kontogebyr kr.              2.000 

Sparekassebog Sparekassebog

Spar S-kunde kr. 0

Spar 2-netkunde kr. 0

Spar 2-kunde kr. 30

Erklæring om bortkommen sparekassebog kr. 375

Kasseekspeditioner Ikke-kunde

Kontant udbetaling i kassen, pr. hævning kr. 500

Indbetalingskort, betaling ved kassen, pr.stk. kr. 50

Veksling af A-valuta kr. 100

Veksling/optælling af mønter for privatkunde kr. 250

Udlevering af møntruller, kr. 50 + pr. rulle kr. 2 kr. 2

Kunde

Overførsel til konto i andet pengeinstitut, pr. stk. kr. 50

Overførsel til konto i andet pengeinstitut, 

sammedag-/straksoverførsel, pr. stk. kr. 50

Overførsel til 3. mand i sparekassen, pr. stk. kr. 0

Indbetalingskort, betaling ved kassen, pr.stk. kr. 50

Veksling af valuta kr. 50

Veksling af valuta Spar S-kunde kr. 0

Saldoforespørgsel ved telefonisk henvendelse kr. 50

Overførsel mellem egne konti ved telefonisk henvendelse kr. 50

Udbetaling af forskud på lønkonti m.m., pr. gang kr. 75

Betalinger og overførsler Indbetalingskort

Indbetalingskort, kuvertservice kr. 10

Oprettelse af overførsel til konto i andet pengeinstitut

Stående aftale (oprettelse via selvbetjening), pr. stk. kr. 0

Stående aftale (oprettelse i filial), pr. stk. kr. 50

Returnering på grund af manglende dækning

BS betaling, Leverandørservice m.v. kr. 375

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Øvrige systemer Beskedservice

Afsendelse af SMS eller E-mail, pr. stk. kr. 1

Øvrige gebyrer

Ny kode til selvbetjening (telefonservice, SMS-bank og E-Posteringer) kr. 50

Døgnboksaftaler Kunde

Døgnboksaftale for erhvervskunder uden møntaftale kr. 0

Døgnboksaftale for erhvervskunder inkl. møntaftale kr. individuelt

Optælling af døgnboks ved korrekt brug af døgnboksbilag kr. 0

Døgnboksbilag, pr. stk. kr. 0

Øvrige priser Boksleje, inkl. moms, pr. år

Boks, oprettelse kr. 200

Boks, lille kr. 400

Boks, mellem pr. 16.06 kr. 500

Boks, stor kr. 650

Opbrydning af boks kr. efter regning

Budgetservice

Budgetservice, inkl. årlig budgetrevision, Spar S-kunde kr. 0

Budgetservice, inkl. årlig budgetrevision kr. 1000

Efterfølgende udskrift ved ændring af budget kr. 500

Sparebøsse

Panda Peter, pr. stk. kr. 75

Gode penge

Returnering af Gode penge kr. 375

Engagementsforespørgsel

Engagementsforespørgsel fra revisor, pr. stk., min. kr. 1.000 kr. timebetaling

Fotokopi

Fotokopi af bilag, udskrifter m.m., pr.stk., min kr. 24 kr. 6

Genudskrivning af kundeuddata pr. udskrift, fremfinding af bilag/indbetalingskort kr. 100

Mortifikation

Sparekassebog, maks. 50% af saldo, pr. bog kr. 270

Garantbevis, pr. stk. kr. 270

Gruppeforsikring

Etablering/ændring/opsigelse, pr. stk. kr. 200

FI-kreditoraftale

Årligt abonnement kr. 200

Etablering/ændring af aftale kr. 300

Speciel advisering om indbetaling, pr. stk. kr. 10

Kontoudskrift og årsopgørelse

Spar 2-netkunde, Spar S-kunde, Garant og Højrentekunde, ved 120 bevægelser kr. 0

Spar 2-kunde, ved 120 bevægelser kr. 35

Foreløbig kontoudskrift ved forsendelse, herunder årsultimo, pr. stk. kr. 35

Periodiseringsopgørelse, pr. stk. kr. 300

Kontoudskrift ved opgørelse af konto ved overførsel til andet pengeinstitut kr. 35

Overførsel af særlige indlånskonti til andre pengeinstitutter (pr. aftale)

Børneopsparing kr. 500

Boligopsparing kr. 500

Etableringskonto kr. 500

Iværksætterkonto kr. 500

Uddannelsesopsparing kr. 500

Overførsel til andre pengeinstitutter

Opgørelse af konto (dog ikke anfordringskonto), pr. konto kr. 65

Opgørelse af garantbevis, min. kr. 100 0,500%
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Rykkergebyr vedr. overtræk

Kontoudskrift med påmindelse

1. rykker kr. 100

2. rykker kr. 100

3. rykker kr. 100

Soliditetsoplysninger

Besvarelse af forespørgsel kr.              1.000 

Hastesag kr.              1.200 

Indhentning af oplysning (ekskl. modtagende pengeinstituts gebyr) kr. 660

Timebetaling for ekstraordinær ydelse

Timebetaling for ekstraordinær ydelse, pr. time kr.              1.250 

Dødsboer:

Oprettelse af fiktiv opgørelse af indlån/udlån/depot/indlevering af skifteretsattest

opgøres efter timebetaling, dog min. kr. 1.000
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Opbevaring af værdipapirer i 

depot

De anførte depotgebyrer er gældende for de åbne depoter, 

pensionsdepoter og sikkerhedsdepoter.

Dronninglund Sparekasse skal opkræve moms af en række depotgebyrer.

Det er nedenfor angivet, hvilke gebyrer der er pålagt moms **)

Obligationer Obligationer registreret i VP Securities (Værdipapircentralen)

VP kontogebyr pr. konto pr. år **) kr.                   50 

Fondskode pr. år **) kr.                   26 

Beholdningsændringsmeddelelse pr. stk. kr.                   16 

Beholdningsændring pr. stk. kr.                   18 

Transaktionskodegebyr VP (til- og afgang) **) kr.                   18 

Minimumsgebyr **) kr.                 100 

Meddelelser pr. stk. *) kr.                   16 

*) kapitaludvidelse, rente, udbytte, udtrækning samt øvrige udskrifter.

Aktier registreret i VP Aktier registreret i VP Securities (Værdipapircentralen)

Beholdningsændring pr. stk. kr.                   18 

Beholdningsændringsmeddelelse pr. stk kr.                   16 

Transaktionskodegebyr VP (til- og afgang) **) kr.                   18 

Minimumsgebyr **) kr.                 100 

Værdipapirer, der ikke er Minimumsgebyrer

registreret i VP pr. år **) kr.                 160 

Saldogebyr

Saldogebyr af kapitalens nominelle værdi, årligt, min. kr. 200  0,200% 

Værdipapirer udenlandske Værdipapirer udenlandske

Af kapitalens værdi til og med 500.000 kr. *) **), af højeste kursværdi i året  0,300% 

Af kapitalens værdi over 500.000 kr. **). af højeste kursværdi i året 0,200%

Rentemeddelelse/udbyttebrev, udenlandske værdipairer **), pr. brev/meddelelse kr.                   30 

*) min. gebyret udgør 300 kr 

Øvrige effekter Pantebreve

Ekspedition af terminsydelser, ekstraordinære afdrag m.v., pr. indbetaling **) kr.                   53 

Meddelelse til kreditor om indbetalt pantebrevsydelse, pr. meddelelse kr.                   50 

Påkrav ved nødlidende pantebreve, pr. pantebrev **) kr.                 150 

Opbevaring af pantebreve, pr. pantebrev kr.                   50 

Rykningspåtegning på pantebreve kr.              1.000 

Ejerskifteafdrag, pr. stk. kr.                 500 

Ekstraordinært afdrag, pr. stk. kr.                 500 

Ekstraordinært indfrielse, pr. stk. kr.                 500 

Opgørelse til retslig incasso, pr. sag kr.              1.000 

Overførsel til andet pengeinstitut, pr. pantebrev kr.                 500 

Andre ydelser Andre ydelser

Overførsel til depot i andet kreditinstitut, pr. fondskode, maks. pr. kunde kr. 4.500 kr.                 300 

Depotopgørelse **) kr.                   21 

Overførsel af udenlandske værdipapirer pr. fondskode*) kr.                 500 

*) Hertil kommer udenlandske omkostninger pr. fondskode

Gebyr for overførsel af udenlandske værdipapirer betales udover de 

normale flytteomkostninger for depoter og pensionsordninger.

(ud over ovenstående gebyr på maks. kr. 1.000)

Rentemeddelelse/udbyttebev/udløb og oplysning om udtræk, pr. brev/meddelelse kr.                   16 

Udskrifter, værdipapirer i depot **), pr. udskrift kr.                   18 
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Værdipapirhandel

Kurtage, handel via netbank Kurtage, aktier noteret på Dansk OTC 1,000%

af kursværdien, minimum kr. 500

Kurtage, danske, finske, norske og svenske aktier og investeringsbeviser 0,150%

af kursværdien, minimum kr. 29

Kurtage, øvrige udenlandske aktier 0,600%

af kursværdien, minimum kr. 150

Kurtage, obligationer  0,100% 

af kursværdien, minimum kr. 50

Kurtage, unoterede danske aktier og investeringsforeninger 1,000%

af kursværdien, minimum kr. 175

Kurtage, unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger 1,000%

af kursværdien, minimum kr. 500

Kurtage, handel via rådgiver Kurtage, aktier noteret på Dansk OTC 1,000%

af kursværdien, minimum kr. 500

Kurtage, danske, finske, norske og svenske aktier og inv.beviser v. beløb <= kr. 100.000 0,750%

af kursværdien, minimum/maksimum kr. 175/500

Kurtage, danske, finske, norske og svenske aktier og inv.beviser v. beløb > kr. 100.000 0,500%

af kursværdien

Kurtage, øvrige udenlandske aktier v. beløb <= kr. 100.000. Inkl. tegning og indløsning 1,000%

af kursværdien, minimum kr. 400, maximum kr. 700

Kurtage, øvrige udenlandske aktier v. beløb > kr. 100.000. Inkl. tegning og indløsning 0,750%

af kursværdien

Kurtage, danske obligationer v. beløb <= kr. 3.000.000 0,150%

af kursværdien, minimum/maksimum kr. 175/3.000

Kurtage, danske obligationer v. beløb > kr. 3.000.000  0,100% 

af kursværdien

Kurtage, øvrige udenlandske obligationer v. beløb <= kr. 3.000.000 0,250%

af kursværdien, minimum/maksimum kr. 400/3.750

Kurtage, øvrige udenlandske obligationer v. beløb > kr. 3.000.000 0,125%

af kursværdien

Kurtage, handel med fysiske danske obligationer 0,250%

af kursværdien, minimum kr. 175

Kurtage, unoterede danske aktier og investeringsforeninger 1,000%

af kursværdien, minimum kr. 175

Kurtage, unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger 1,000%

af kursværdien, minimum kr. 500

Kurtage, handel i øvrigt 3. parts handel, hvor der handles udenlandske papirer med anden modpart kr.              1.000 

Gennemsnitskurshandel, obligationer, tillæg/fradrag ved  ,+/- 0,150 % 

pr.handel

Kurtage, aktie- og tegningsretter 1,000%

af kursværdien, minimum kr. 100

Side 5



Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Kort

Dankort Dankort

Årligt kortafgift kr. 0

Kort med individuelt design, pr. kort kr.                   75 

Erstatningskort, selvforskyldt ødelagt, stjålet, bortkommet kr.                 160 

Hastebestilling af Dankort kr.                 375 

Ophævelse af spærring af pin-blokering kr. 0

Returnering af Dankort pga manglende dækning kr.                 375 

Spærring af kort på grund af kundens misbrug kr.                 375 

Genåbning af kort efter kundens egen spærring kr. 0

Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrugt) kr.                 500 

Gebyrer for brug af kortet i Danmark

Som betalingskort i forretninger kr. 0

Kontant hævning i andre pengeinstitutters pengeautomater kr.  6,50 

Kontant hævning i andre pengeinstitutter *) kr.  6,50 

*) det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling.

Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut.

VISA/Dankort VISA/Dankort

Årligt kortafgift kr.                 160 

Årligt kortafgift, Spar S-kunde kr. 0

Årligt kortafgift, Spar S-senior kr. 0

Årligt kortafgift, Spar Ung kunde kr. 0

Årligt kortafgift, Ud i livet kunde kr. 0

Individuelt design - betales foruden evt. årligt kortafgift på kr. 160 kr.                   75 

Erstatningskort, selvforskyldt ødelagt, stjålet, bortkommet kr.                 160 

Hastebestilling af kort kr.                 375 

Ophævelse af spærring af pin-blokering kr. 0

Spærring af kort på grund af kundens misbrug i Danmark kr.                 375 

Spærring af kort på grund af kundens misbrug i udlandet kr.                 750 

Returnering af Visa/Dankort kr.                 375 

Kopi af nota, opkræves kun hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede kr.                 110 

Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrugt) kr.                 500 

Nulstilling af limitblokering ikke tilladt

Gebyrer for brug af kortet i Danmark

Som betalingskort i forretninger kr. 0

Kontant hævning i Sparekassens egne pengeautomater kr. 0

Kontant hævning i andre pengeinstitutters pengeautomater kr.  6,50 

Kontant hævning i andre pengeinstitutters pengeautomater, Spar Ung kunde kr. 0

Kontant hævning i andre pengeinstitutter *) kr.  6,50 

*) det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling.

Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut.

Udenlandske pengeautomater i Danmark, min. kr. 30,- + kr. 5,-  1,000% 

Gebyrer for brug af kortet i Udlandet

Udenlandske pengeautomater, min. kr. 30  1,000% 

Udenlandske pengeinstitutter kr.  indviduelt 

For dagligt noterede europæiske valutaer anvendes Nationalbankens opgivne 

informationskurs (middelkursen) på ekspeditionsdagen i Pengeinstitutternes 

betalingssystemer tillagt 1 %

For andre noterede valutaer anvendes Nationalbankens opgivne informationskurs på 

ekspeditionsdagen i Pengeinstitutterne betalingssystemer tillagt 1,5%.
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

MasterCard Kredit Standardkort, privat og firma

Årligt kortafgift, Spar S-kunde kr.                 225 

Årligt kortafgift, Senior Spar S-kunde kr.                 225 

Årligt kortafgift, Spar Ung kunde kr.                 225 

Årligt kortafgift, Øvrige kr.                 325 

Standardkort uden forsikring, privat og firma

Årligt kortafgift, Spar S-kunde, gratis første år herefter halv kortafgift af kr. 275. kr. 0

Årligt kortafgift, Senior Spar S-kunde, gratis første år herefter halv kortafgift af kr. 275. kr. 0

Årligt kortafgift, Spar Ung kunde, gratis første år herefter halv kortafgift af kr. 275. kr. 0

Årligt kortafgift, Øvrige kr.                 275 

Guldkort, privat og firma

Årligt kortafgift, Spar S-kunde kr.                 825 

Årligt kortafgift, Senior Spar S-kunde kr.                 825 

Årligt kortafgift, Spar Ung kunde kr.                 825 

Årligt kortafgift, Øvrige kr.                 925 

Platinumkort, privat og firma

Årligt kortafgift, Spar S-kunde kr.              1.225 

Årligt kortafgift, Senior Spar S-kunde kr.              1.225 

Årligt kortafgift, Spar Ung kunde kr.              1.225 

Årligt kortafgift, Øvrige kr.              1.325 

Øvrige priser

Oprettelsesgebyr kr. 0

Ekspresbestilling af MasterCard kr.                 375 

Erstatningskort, selvforskyldt ødelagt, stjålet, bortkommet kr.                 250 

Spærring af kort på grund af kundens misbrug i Danmark kr.                 375 

Spærring af kort på grund af kundens misbrug i udlandet kr.                 750 

Returnering af MasterCard kr.                 375 

Ophævelse af spærring af pin-blokering kr. 0

Advisering via betalingsservice kr. 0

Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrugt) kr.                 500 

Nulstilling af limitblokering ikke tilladt

Kopi af nota, opkræves kun hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede kr.                 110 

Gebyr pr. kontanthævning

Eget pengeinstitut, min. kr. 50  2,000% 

Øvrige kontanthævninger, min. kr. 50  2,000% 

Kontanthævninger i udlandet, min. kr. 50  2,000% 

Gebyr ved manglende betaling

Betalingspåmindelse pr. stk.                 100 

Inkassomeddelelse                 100 

Overdragelse til advokat                 500 

Omregningskurs ved brug i udlandet af MasterCard kort

Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:

Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen tillagt  1,500% 

Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i sparekassen tillagt  2,000% 

Ikke dagligt noterede valutaer:

Omregnes til USD, der igen omregnes til danske kr, jf ovenfor. Undtagelser kan forekomme
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

MasterCard Debit MasterCard Debit

Årligt kortafgift kr.                 160 

Årligt kortafgift, Spar S-kunde kr. 0

Årligt kortafgift, Spar S-senior kr. 0

Årligt kortafgift, Spar Ung kunde kr. 0

Årligt kortafgift, Spar 2 kunde (basal betalingskonto) kr.                 160 

Årligt kortafgift, Spar 2 kunde (basal indlånskonto) kr.                   80 

MasterCard Debit Platinum

Årligt kortafgift, Spar S-kunde kr.              1.000 

Årligt kortafgift, Øvrige kr. 1.400

Øvrige priser

Individuelt design - betales foruden evt. årligt kortafgift på kr. 160 kr.                   75 

Erstatningskort, selvforskyldt ødelagt, stjålet, bortkommet kr.                 160 

Hastebestilling af kort kr.                 375 

Ophævelse af spærring af pin-blokering kr. 0

Spærring af kort på grund af kundens misbrug i Danmark kr.                 375 

Spærring af kort på grund af kundens misbrug i udlandet kr.                 750 

Returnering af MasterCard kr.                 375 

Kopi af nota, opkræves kun hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede kr.                 110 

Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrugt) kr.                 500 

Nulstilling af limitblokering ikke tilladt

Gebyrer for brug af kortet i Danmark

Som betalingskort i forretninger kr. 0

Kontant hævning i Sparekassens egne pengeautomater kr. 0

Kontant hævning i andre pengeinstitutters pengeautomater kr.  6,50 

Kontant hævning i andre pengeinstitutters pengeautomater, Spar Ung kunde kr. 0

Kontant hævning i andre pengeinstitutter *) kr.  6,50 

*) det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr af kunden ved udbetaling.

Gebyret oplyses ved henvendelse til det udbetalende pengeinstitut.

Gebyrer for brug af kortet i udlandet

Som betalingskort i forretninger kr. 0

Udenlandske pengeautomater, min. kr. 50  2,000% 

Udenlandske pengeinstitutter kr.  indviduelt 

Afregn. kurs for udb. af kontanter og andre betalinger i udlandet:

For dagligt noterede europæiske valutaer anvendes Nationalbankens opgivne 

informationskurs (middelkursen) på ekspeditionsdagen i Pengeinstitutternes 

betalingssystemer tillagt 1 %

For andre noterede valutaer anvendes Nationalbankens opgivne informationskurs på 

ekspeditionsdagen i Pengeinstitutternes betalingssystemer tillagt 1,5%
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Lån og kreditter generelt

Gebyr og stiftelsesprovision Privatkunde

Dokumentgebyr ved oprettelse/ændringer og forlængelser kr.              1.000 

Stiftelsesprovision, oprettelse, min  kr. 1.000  2,000% 

Stiftelsesprovision, ændringer/forlængelser, min. kr. 500 1,000%

Stiftelsesprovision, oprettelse af boligudlægskredit, fast kr. 2.000,- 

Stiftelsesprovision, ændringer/forlængelser af boligudlægskredit, fast kr. 1.000,- 

Erhvervskunder:

Dokumentgebyr ved oprettelse/ændringer og forlængelser kr.              2.000 

Stiftelsesprovision  2,000% 

Stiftelsesprovision, ændringer/forlængelser, min. kr. 1.000  0,250% 

Spar S-kunde*:

Oprettelse af Spar S-lån på op til 100.000 kr., privatkunde kr. 0

Oprettelse af Spar S-kredit på op til 50.000 kr., privatkunde kr. 0

Stiftelseprovision Spar S lån/kredit, privatkunde kr. 0

Spar S-kunde - erhverv*

Oprettelse af Spar S-lån på op til 100.000 kr., privatkunde kr. 0

Oprettelse af Spar S-kredit på op til 50.000 kr., privatkunde kr. 0

Spar Ung kunde, uden garantbeviser

Spar Ung lån eller kredit på op til 25.000 kr., privatkunde

Dokumentgebyr ved oprettelse/ændringer og forlængelser kr.              1.000 

Stiftelsesprovision, oprettelse, min  kr. 1.000  2,000% 

Stiftelsesprovision, ændringer/forlængelser, min. kr. 500 1,000%

Spar Ung kunde, med garantbeviser

Oprettelse af Spar Ung kredit eller lån 25.000 kr., privatkunde kr. 0

Senior Spar S-kunde*

Oprettelse af Spar S-lån på op til 100.000 kr., privatkunde kr. 0

kr. 0

*Første oprettelse er gratis, herefter samme vilkår som privatkunder

Sikkerhed Sikkerhed

Ændring af sikkerhed, privatkunder kr.              1.000 

Ændring af sikkerhed, Erhvervskunder kr.              2.000 

Bevilget overtræk Bevilget overtræk til private

Stiftelsesprovision, max 3 mdr., min kr. 300  1,000% 

Bevilget overtræk til erhverv

Stiftelsesprovision, min. kr. 1.000  1,000% 

Pant m.v. Pant m.v. kr.              1.000 

Udfærdigelse af pantebreve, privatkunder kr.              1.000 

Udfærdigelse af pantebreve, erhvervskunder kr.              1.000 

Dokumenter og påtegninger, diverse kr.              1.000 

Notering af udlæg kr.              1.000 

Notering af sekundær pant kr.              1.000 

Gebyr for elektronisk tinglysning kr.              1.000 

Tinglysning af skifteretsattest som adkomst kr.              3.000 

Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte kr.              1.000 

Aflysning/overdragelse af ejerpantebrev kr.              1.000 

Udfyldelse af forsikringsdeklarationer inkl. afgift til forsikringsselskabet kr.              2.000 

Notering af skifte til andet forsikringsselskab eksl. evt. gebyr til forsikringselskabet kr.                 300 

Mortifikation, ejerpantebrev, pr. stk. kr.              1.000 

Øvrige

Gebyr for at springe låneydelser over kr.              1.000 

Transport kr.              1.000 

Kautionserklæring, pr. stk. kr.                 500 

Notering af transport fra 3. mand kr.              1.000 

Byggelån Ekspeditionsgebyr kr.              1.000 

Stiftelsesprovision  1,000% 
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Garantier

Diverse garantier, eksklusiv realkredit

Ekspeditionsgebyr (opkræves ikke i lånesager med separat ekspeditionsgebyr) kr.              1.500 

Løbende garantiprovsion, p.a  3,000% 

Nedskrivning/sletning af arbejdsgarantier kr.                 500 

Realkredit

Årlig provision  3,000% 

Garantigebyr pr. lån i Totalkredit/DLR ved forhåndslån              1.500 

Realkredit

Totalkredit

Hjemtagelse af lån, min. kr. 3.000 og max. kr. 6.000

 0,250-

0,500% 

indtil kr. 500.000 beregnes 0,50%, efterfølgende 0,25%

Øvrige

Igangsættelse af lånesag i realkreditinstitut kr.              1.500 

Sagsgebyr til Totalkredit kr.              4.000 

Ændring af refinansieringsaftale, Totalkredit kr.              1.000 

Gældsovertagelse pr. sag (incl udf. af transportopfølgning) Totalkredit kr.              1.000 

Forlængelse af ombygning, Totalkredit kr.              1.500 

Besigtigelsesgebyr, Totalkredit (ekstra besigtigelse i forbindelse med ej afsluttet byggeri) kr.              1.500 

Fastkursaftale kr.                 500 

Ekspedition af elektronisk tinglysning kr.              1.000 

Indfrielse og aflysning af lån fra anden långiver, pr. lån kr.              1.000 

Deponering og meddelelse kr.                 500 

Relaksationer og transporter af ejerpantebrev kr.              1.000 

Bekræftet tingbogsattest kr.                 400 

Ejendomsoplysning, pr. stk. kr.                 200 

Rekvisition af ejendomsværdiattest, ekskl. gebyr til kommunen kr.                 500 

Hjemtagelse af kreditforeningslån på garantierklæring kr.              1.000 

Rykningspåtegning (anmodning fra andet realkreditinstitut), pr. sag

Privatkunder (uden provenu) - bevillingsgebyr kr.              2.000 

Privatkunder (med provenu) - bevillingsgebyr kr.              2.000 

Erhvervskunder - bevillingsgebyr kr.              2.500 

Udlandslån

Etablering af udlåndslån

Stiftelsesprovision, min kr. 2.000  1-2,000% 

Årlig garantiprovision  3,000% 

Ekspeditionsgebyr, etablering/forlængelse/forhøjelse kr.              1.000 

Øvrige gebyrer

Ekspeditionsgebyr, rentetermin, pr. termin kr.                 375 

Ekstra ordinært afdrag/førtidig indfrielse/omlægning af valuta kr.              1.000 
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Pension

Overførsel af pensionskonti til andre pengeinstitutter*

Pensionskonti generelt, pr. aftale kr.                 750 

Tilhørende depoter, pr. fondskode kr.                 300 

*) det maksimale gebyr pr. kundeengagement udgør 2.000 kr pr. depot

I tillæg til ovennævnte beregnes særskilte gebyrer for overførsel af udenlandske værdipapirer.

Der henvises til emnet under "depot"

Øvrige gebyrer

Ændring af aftale fra kapitalpension til aldersopsparing kr.                 750 

Ændring af aftale fra kapitalpension til ratepension kr. 750

Markere udenlandske kunder for PAL- fritagelse kr.                 750 

Opstart af udbetalinger på ratepension kr.                 750 

Opstart af udbetalinger på indekskontrakter kr. 750

Sammelægning af pensionsordninger pr. stk. kr. 750

Opgørelse af kapitalpension kr. 750

Opgørelse af aldersopsparing kr. 750

Opgørelse af selvpension kr. 250

Udbetaling: i utide/dødsfald/deludbetaling, pr. gang kr. 750

Bodeling pr. aftale kr. 1.000

PAL-administration af kunder med unoterede værdipapirer i separat pensionsdepot,

pr- værdipapir kr. 1.000

Puljer

Puljeadministrationsgebyr 

vedrørende Kapitalpension, Aldersopsparing, Ratepension, Selvpension og Børneopsparing

- obligationer 0,250%

- korte obligationer 0,100%

- mixpulje minimum 0,500%

- mixpulje lav 1,000%

- mixpulje middel 1,000%

- mixpulje høj 1,000%

- mixpulje maksimum 1,000%

- danske aktier 1,250%

- globale aktier 1,250%

Puljeskifte, pr. aftale (inkl. udtræden af pulje) kr. 500
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Selvbetjeningssystemer

Netbank Årligt gebyr

Spar S-kunde kr. 0

Spar S-senior (fra 55 år) kr. 0

Højrentekunde kr. 0

Garant kr. 0

Spar 2-netkunde kr. 0

Spar 2-kunde (basal betalingskonto) kr. 75

Bambuskonto kunde (0-12 år) kr. 0

Money Maker kunde (13-17 år) kr. 0

Spar Ung kunde (18-28 år) kr. 0

Foreningskonto kr. 400

Erhverv kr. 700

Øvrige gebyrer

Abonnement hotline kr. 0

Engangsoverførsel til konto i Sparekassen kr. 0

Engangsoverførsel til konto i andet pengeinstitut kr. 0

Kontooplysninger kr. 0

Kontooverførsel uden advis, sammedagsoverførsel, straksoverførsel kr. 0

Kontooverførsel med venteadvis kr. 20

Kontooverførsel med straksadvis kr. 20

Kvittering for overførsel kr. 20

Kurtage aktiehandel, min. kr. 29 0,150%

Kurtage obligationshandel, min. kr. 29 0,100%

Overførsel til udlandet Overførsel til udlandet

Almindelig overførsel kr. 50

Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen

EU/SEPA overførsel kr. 20

EU- og SEPA-overførsler er til disposition dagen efter ekspeditionsdagen

Ekspres overførsel USD+DKK+EUR+SEK+NOK+GBP+CHF kr. 290

Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank på ekspeditionsdagen + 0,100%

Ekspres overførsel - øvrige valutaer kr. 290

Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank 1 bankdage efter ekspeditionsdagen + 0,100%

Tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger kr. 200

Hvis de udl. omkostninger overstiger tillægget opkræves differencen

Ændring/efterlysning pr. overførsel kr. 350

hertil lægges de udl. omkostninger

Manuel tilretning m.m. inden afsendelse til udlandet kr. 125
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Udland

Overførsel til udlandet Overførsel til udlandet

i afdelingerne Almindelig overførsel kr. 250

Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen

EU/SEPA overførsel kr. 250

Overførslen skal være i EUR og forsynet med korrekt IBAN og SWIFT og omkostningerne

skal deles mellem afsender og modtager

Ekspres overførsel USD+DKK+EUR+SEK+NOK+GBP+CHF kr. 500

Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank på ekspeditionsdagen + 0,100%

Ekspres overførsel - øvrige valutaer kr. 500

Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank 1 bankdage efter ekspeditionsdagen + 0,100%

Tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger kr. 200

Hvis de udl. omkostninger overstiger tillægget opkræves differencen

Overførsler fra udlandet Overførsler fra udlandet

Almindelig, med korrekte kontooplysninger kr. 30

EU/SEPA med korrekte kontooplysninger kr. 20

Ukorrekte kontooplysninger kr. 100

undersøgelse/indhentning af oplysninger hos udenlandsk bank kr. 350

plus udenlandske omkostninger

Valutamarginaler Valutamarginaler

Betalinger til- og fra udlandet afregnes efter Sparekassens markedskurs med nedennævnte tillæg/fradrag

Fondshandler afregnes med en aktuel markedskurs med nedennævnte tillæg/fradrag

Euro EUR 1,300

USA USD 1,300

England GBP 2,000

Sverige SEK 0,300

Norge NOK 0,300

Schweiz CHF 1,000

Canada CAD 1,100

Japan JPY 0,012

Australien AUD 1,300

New Zealand NZD 1,300

Polen PLN 1,100

Tjekkiet CZK 0,130

Ungarn HUF 0,020

Hongkong HKD 0,680

Singapore SGD 3,000

Tyrkiet TRY 2,650

Sydafrika ZAR 1,000

Thailand THB 0,200

Israel ILS 1,100

Mexico MXN 0,300

De Arabiske Emirater AED 2,050

Rumænien RON 1,300

Kina CNY 0,450

Terminsforretninger Terminsforretninger

Etablering af aftale - 1 promille af hovedstolens værdi i DKK, min kr. 1.000

Forlængelse af aftale - 0,7 promille af hovedstolens værdi i DKK, min. kr. 500
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Oversigt Beskrivelse af gebyr Pris

Trade Finance

Import- og eksportremburser Importremburs

Udstedelsesprovision, p.a. 2 - 4%

plus kr. 700

Ændringsprovision kr. 600

Dokumentprovision, min. kr. 650 0,150%

Udskudt betaling 2 - 4%

plus kr. 700

Frigivelse af varer kr. 400

Sager, der kræver særbehandling timebtaling

Eksportremburs

Adviseringsprovision kr. 650

Ændringsprovision kr. 600

Dokumentprovision, min. kr. 800 0,175%

Udskudt betaling (bekræftet) kr. 600

plus %-sats p.a. afhængig af land og bank

Udskudt betaling (ej bekræftet) kr. 600

Bekræftelsesprovision, min. kr. 800

plus %-sats p.a. afhængig af land og bank

Transfereringsprovision, min. kr. 2.000 0,500%

Sager, der kræver særbehandling timebetaling

Udenlandske garantier Udenlandske garantier

Bevillingsprovision, min. kr. 1.000 1,000%

Garantiprovision, min. kr. 200 pr. kvartal 2 - 5%

Ændringer kr. 600

Behandlinger af krav kr. 600

Sager, der kræver særbehandling timebetaling

Modtagelse af udenlandske garantier

Advisering kr. 600

Ændring kr. 600

Behandling af krav kr. 600

Sager, der kræver særbehandling timebetaling
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