
 

 
  

 
 

 

 
 

Gebyroplysningsdokumenter 
 

Denne information indeholder de lovpligtige gebyroplysningsdokumenter for betalingskonti til  
Forbrugere: 
 
Basal Betalingskonto 
Basal Betalingskonto ekstra aftale 
Basis Indlån 
Bilkredit 
Boligkredit 
Budgetkonto med gebyr 
Budgetkonto uden gebyr 
Mastercard Guld 
Mastercard Platinum 
Mastercard Standard 
Private Banking 
SparD 
SparD Opsparing 
SparD Plus 
SparD Ung Extra 
SparD Ung 
World Elite Mastercard 
Youngster 
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: Basal Betalingskonto

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  300,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt

Adgang til netbank (årligt)

400,00 kr.

200,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

5,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

1,00 kr.
51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I Netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Visa/Dankort

250,00 kr.
350,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke
   

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit (årligt)
Visa/Dankort (årligt)

250,00 kr.
350,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort Tilbydes ikke
    

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

      
0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr 0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: Basal Betalingskonto

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt

Adgang til netbank (årligt)

0,00 kr.

200,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

5,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

1,00 kr.
51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I Netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Visa/Dankort

250,00 kr.
350,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke
   

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit (årligt)
Visa/Dankort (årligt)

250,00 kr.
350,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort Tilbydes ikke
    

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

      
0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr 0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: Bilkredit

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt

Adgang til Netbank (årlig)

0,00 kr.

0,00 kr.



Gebyroplysninger Betalingskonti

Betalingskonti_Gebyroplysninger/20181022 Side 2 af 3 Udskrivningsdato: 14-07-2022

Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank.
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

 
1,00 kr.

51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I Netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.



Gebyroplysninger Betalingskonti

Betalingskonti_Gebyroplysninger/20181022 Side 3 af 3 Udskrivningsdato: 14-07-2022

Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Tilbydes ikke

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Tilbydes ikke

Løbende adgang til et kreditkort            Tilbydes ikke

Hævning af kontanter           Tilbydes ikke

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr            0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: Boligkredit

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt

Adgang til Netbank (årlig)

0,00 kr.

0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank.
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

 
1,00 kr.

51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I Netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Visa/Dankort

0,00 kr.
995,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Visa/Dankort

0,00 kr.
995,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort            Tilbydes ikke

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

          0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr            0,00 kr.

           0,00 kr.
//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: Budgetkonto

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Halvårligt

Adgang til Netbank (årlig)

750,00 kr.

0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank.
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

 
1,00 kr.

51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I Netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Tilbydes ikke

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Tilbydes ikke

Løbende adgang til et kreditkort            Tilbydes ikke

Hævning af kontanter           Tilbydes ikke

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr            0,00 kr.

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: Budgetkonto

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt

Adgang til Netbank (årlig)

0,00 kr.

0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank.
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

 
1,00 kr.

51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I Netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Tilbydes ikke

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Tilbydes ikke

Løbende adgang til et kreditkort            Tilbydes ikke

Hævning af kontanter           Tilbydes ikke

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr            0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: MasterCard guld

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Opkrævningsgebyr 0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

Tilbydes ikke.

Tilbydes ikke.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Tilbydes ikke.

Udstedelse af kreditkort Mastercard Guld Kredit 995,00 kr.

Løbende adgang til et debetkort Tilbydes ikke.

Løbende adgang til et kreditkort Mastercard Guld Kredit            995,00 kr.

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet

          1 % af 
beløbet min 50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk            Tilbydes 
ikke.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: MasterCard platinum

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Opkrævningsgebyr 0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

Tilbydes ikke.

Tilbydes ikke.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Tilbydes ikke.

Udstedelse af kreditkort Mastercard Platinum Kredit 1.995,00 kr.

Løbende adgang til et debetkort Tilbydes ikke.

Løbende adgang til et kreditkort Mastercard Platinum Kredit            1.995,00 kr.

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet

          1 % af 
beløbet min 50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk            Tilbydes 
ikke.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: MasterCard standard

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Opkrævningsgebyr 0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

Tilbydes ikke.

Tilbydes ikke.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Tilbydes ikke.

Udstedelse af kreditkort Mastercard Standard Kredit 400,00 kr.

Løbende adgang til et debetkort Tilbydes ikke.

Løbende adgang til et kreditkort Mastercard Standard Kredit            400,00 kr.

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet

          1 % af 
beløbet min 50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk            Tilbydes 
ikke.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: Private Banking

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt
Samlet årligt gebyr

Adgang til Netbank (kvartalsvis)

0,00 kr.
0,00 kr.

0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank.
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

 
1,00 kr.

51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Visa/Dankort

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit (årligt)
Mastercard Guld Debit (årligt)
Mastercard Platinum Debit (årligt)
Visa/Dankort (årligt)

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort            Tilbydes ikke

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

          0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr            0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: SparD

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Månedligt/Årligt
Adgang til Netbank (årlig)

0,00 kr.
100,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

1,00 kr.
51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (udenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.

Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Visa/Dankort

0,00 kr.
995,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit (årligt)
Mastercard Guld Debit (årligt)
Mastercard Platinum Debit (årligt)
Visa/Dankort (årligt)

0,00 kr.
995,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort Tilbydes ikke

Hævning af kontanter I egne pengeautomater           0,00 kr.
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I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr 0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: SparD Opsparing

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt
Samlet årligt gebyr

Adgang til netbank (kvartalsvis)

0,00 kr.
0,00 kr.

0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

1,00 kr.
51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
VISA/Dankort

0,00 kr.
495,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Udstedelse af kreditkort Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
VISA/Dankort

0,00 kr.
495,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort Tilbydes ikke

Hævning af kontanter Ved kassen 

I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

           0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: SparD Plus

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt
Adgang til Netbank (kvartalvis)

0,00 kr.
0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

1,00 kr.
51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (udenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.

Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Visa/Dankort

0,00 kr.
495,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit (årligt)
Mastercard Guld Debit (årligt)
Mastercard Platinum Debit (årligt)
Visa/Dankort (årligt)

0,00 kr.
495,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort Tilbydes ikke

Hævning af kontanter I egne pengeautomater           0,00 kr.
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I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr 0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: SparD Ung Extra

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt
Samlet årligt gebyr

Adgang til netbank (kvartalsvis)

0,00 kr.
0,00 kr.

0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

1,00 kr.
51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (udenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I Netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Visa/Dankort

0,00 kr.
495,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit 
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Visa/Dankort (årligt)

10,00 kr.
495,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort Tilbydes ikke

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

           0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr 0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: SparD Ung

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt
Samlet årligt gebyr

Adgang til netbank (kvartalsvis)

0,00 kr.
0,00 kr.

0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

1,00 kr.
51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (udenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I Netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Guld Debit
Mastercard Platinum Debit
Mastercard Silver
Visa/Dankort

0,00 kr.
495,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit (årligt)
Mastercard Guld Debit (årligt)
Mastercard Platinum Debit (årligt)
Visa/Dankort (årligt)

10,00 kr.
495,00 kr.

1.495,00 kr.
0,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort Tilbydes ikke

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

           0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr 0,00 kr.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: World Elite Mastercard

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Opkrævningsgebyr 0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

Tilbydes ikke.

Tilbydes ikke.



Gebyroplysninger Betalingskonti

Betalingskonti_Gebyroplysninger/20181022 Side 3 af 5 Udskrivningsdato: 11-07-2022

Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Tilbydes ikke.

Udstedelse af kreditkort 0,00 kr.

Løbende adgang til et debetkort Tilbydes ikke.

Løbende adgang til et kreditkort            0,00 kr.

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet

          1 % af 
beløbet min 50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk            Tilbydes 
ikke.

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Opkrævningsgebyr 0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Tilbydes ikke.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (undenfor 
EU/Sepa)

Tilbydes ikke.

Tilbydes ikke.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Tilbydes ikke.

Udstedelse af kreditkort 0,00 kr.

Løbende adgang til et debetkort Tilbydes ikke.

Løbende adgang til et kreditkort            0,00 kr.

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet

          1 % af 
beløbet min 50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

2 % af beløbet min 
50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk            Tilbydes 
ikke.

//
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Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn : Sparekassen Danmark

Kontonavn: Youngster

Dato: 25. april 2022

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 sparekassens hjemmeside 
www.spard.dk/Priser

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

sparekassens hjemmeside www.spard.dk/Priser

Tjeneste Gebyr

Generelle kontotjenester

Etablering af konto  0,00 kr.

Drift af en konto (kontogebyr) Årligt
Samlet årligt gebyr

Adgang til netbank (årligt)

0,00 kr.
0,00 kr.

0,00 kr.
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Betalinger (med undtagelse af kort)

Betaling af indbetalingskort  I netbank og mobilbank
Ved kassen

0,00 kr.
55,00 kr.

Pengeoverførsler  (i Danmark) Mellem egne konti

Standardoverførsel netbank 
eller mobilbank
Standardoverførsel via rådgiver

Straksoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Straksoverførsel via rådgiver

Sammedagsoverførsel i netbank 
eller mobilbank
Sammedagsoverførsel via rådgiver

Oprettelse af fast overførsel i netbank 
eller mobilbank
Oprettelse af fast overførsel via rådgiver

0,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.

2,00 kr.
52,00 kr.

1,00 kr.
51,00 kr.

0,00 kr.
         50,00 kr.

Pengeoverførsler  (EU/Sepa)

Pengeoverførsler  (udenfor 
EU/Sepa)

I netbank
Via rådgiver

I netbank
Via rådgiver

0,00 kr.
150,00 kr.

50,00 kr.
250,00 kr.
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Kort og kontanter

Udstedelse af debetkort Mastercard Standard Debit
Mastercard Young Debit

0,00 kr.
0,00 kr.

Udstedelse af kreditkort            Tilbydes ikke

Løbende adgang til et debetkort Mastercard Standard Debit 
Mastercard Young Debit 

0,00 kr.
0,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort Tilbydes ikke

Hævning af kontanter I egne pengeautomater

I andre bankers pengeautomater 
i Danmark

Mastercard Debit i udlandet
Visa/Dankort udlandet

           0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.
5,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester

Bevilget overtræk Gebyr 0,00 kr.

//


