
 
 

Gebyroplysningsdokument – pr. 18.05.2020 

Kontonavn: PrivatKonto – Lukket for nyoprettelse 

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 gebyr for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er angivet 

her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på bankens hjemmeside. 

Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument, og kan ses på bankens 

hjemmeside.  

Tjeneste Gebyr 

Generelle kontotjenester 

Etablering af konto 0,00 kr.  

Drift af en konto (kontogebyr)(Månedlig/Kvartalvis) 

Samlet årligt gebyr:     

0,00 kr. 

0,00 kr.  

Adgang til NetBank 0,00 kr.  

Betalinger (med undtagelse af kort) 

Betaling af indbetalingskort 

Via NetBank: 

Via rådgiver: 

3,00 kr. 

50,00 kr. 

Pengeoverførsler i Danmark 

Via NetBank, mellem egne konti: 

Via rådgiver, mellem egne konti: 

Via NetBank, (3. mands konti standard) 

Via rådgiver, (3. mands konti standard) 

Via NetBank, (3. mands konti straks og sammedags) 

Via rådgiver, (3. mands konti standard og sammedags) 

0,00 kr. 

20,00 kr. 

3,00 kr. 

50,00 kr. 

5,00 kr.  

50,00 kr.  

Pengeoverførsler til andre lande 

Via NetBank: 

Via rådgiver: 

0,00 kr. 

50,00 kr. 

Kort og kontanter 

Udstedelse af debetkort 0,00 kr. 

Udstedelse af kreditkort Ikke tilgængelig 

Løbende adgang til debetkort 

Visa/Dankort 

Dankort 

Mastercard Standard Debit 

Mastercard Guld Debit 

Mastercard Platinium Debit 

200,00 kr. 

0,00 kr.  

200,00 kr. 

750,00 kr. 

1.300,00 kr. 

Hævning af kontanter 

Via bestilling på hjemmeside  

I egne pengeautomater i åbningstid 

I egne pengeautomater udenfor åbningstid 

I andres pengeautomater 

I udenlandske automater Visa/Dankort 

I udenlandske automater Mastercard debit 

 

0,00 kr. 

0,00 kr.  

0,00 kr. 

10,00 kr. 

10,00 kr. 

10,00 kr. 

Overtræk 

Bevilliget overtræk maks. 15.000 kr. i 3 mdr. 

Bevilliget overtræk større end 15.000 kr. eller længere end 3 mdr. 

Ubevilliget overtræk 

500,00 kr. 

1% min. 800,00 kr. 

0,00 kr.  

 


