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Sparekassen Danmarks Fordelskoncept kræver ikke aktiv tilmelding.

Hvilke kunder er omfattet af Sparekassen Danmarks Fordelskoncept?

Aldersgruppen 18 – 29 år

SparD UNG
 - Kunder med NemKonto eller lønkonto i Sparekassen Danmark
 - Og samtidig mindst ét af følgende produkter:

- 5.000 kr. i garantkapital *
- Skadesforsikring gennem Privatsikring/Himmerland
- Lån i Totalkredit eller DLR Kredit
- Udlån på minimum 100.000 kr.
- Investeringsbeviser I SparDanmark Invest, BankInvest eller Sparinvest
- Pensionsordning (tilknyttet pulje, garantbeviser eller investeringsbeviser jf. ovenstående)
- Løbende pensionsindbetalinger på min. 5.000 årligt
- Leasing gennem Opendo
- Minimum 2 forsikringer gennem Letpension eller Nærpension
- Overløb til Livrente i AP-Pension eller Letpension

Aldersgruppen 30 år og ældre

SparD
 - Kunder med NemKonto eller lønkonto i Sparekassen Danmark
 - Og samtidig mindst ét af følgende produkter:

- Skadesforsikring gennem Privatsikring/Himmerland
- Lån i Totalkredit eller DLR Kredit
- Udlån på minimum 100.000 kr.
- Investeringsbeviser I SparDanmark Invest, BankInvest eller Sparinvest
- Pensionsordning (tilknyttet pulje, garantbeviser eller investeringsbeviser jf. ovenstående)
- Løbende pensionsindbetalinger på min. 5.000 årligt
- Leasing gennem Opendo
- Minimum 2 forsikringer gennem Letpension eller Nærpension
- Overløb til Livrente i AP-Pension eller Letpension

SparD PLUS
 - Kunder med NemKonto eller lønkonto i Sparekassen Danmark
 - Og garantbeviser i Sparekassen Danmark for minimum 10.000 kr. pr. person eller 20.000 kr. pr. husstand *
 - Og samtidig mindst tre af følgende produkter:

- Skadesforsikring gennem Privatsikring/Himmerland
- Lån i Totalkredit eller DLR Kredit
- Udlån på minimum 100.000 kr.
- Investeringsbeviser i SparDanmark Invest, BankInvest eller Sparinvest
- Pensionsordning (tilknyttet pulje, garantbeviser eller investeringsbeviser jf. ovenstående)
- Løbende pensionsindbetalinger på min. 5.000 årligt
- Leasing gennem Opendo
- Minimum 2 forsikringer gennem Letpension eller Nærpension
- Overløb til Livrente i AP-Pension eller Letpension

Kunder omfattet af Sparekassen Danmarks Fordelskoncept får:

SparD UNG
 - Personlig rådgiver
 - Gebyrfri hverdag
 - Gratis Visa/Dankort
 - Gratis MasterCard Standard
 - Gratis adgang til sparekassens selvbetjeningsløsninger
 - 500 kr. i rabat på årlig kortholderafgift på MasterCard Guld eller MasterCard Platinum
 - Gave til 18-års fødselsdag

SparD
 - Intet kontogebyr
 - Rabat på VISA/Dankort og MasterCard

SparD PLUS
 - Personlig rådgiver med tilbud om årlig gennemgang af din økonomi
 - Gebyrfri hverdag
 - Gratis Visa/Dankort
 - Gratis MasterCard Debit
 - Gratis MasterCard Standard
 - Gratis adgang til Sparekassens selvbetjeningsløsninger
 - 500 kr. i rabat på årlig kortholderafgift på MasterCard Guld eller MasterCard Platinum
 - Adgang til specialister indenfor pension, forsikring og investering

Læs mere om Fordelskonceptet og vores produkter på spard.dk. Priserne for vores produkter og de tilknyttede ydelser (Netbank, kort m.v.) fremgår af denne prisinformation. 
Kontakt én af vores afdelinger for at høre nærmere om mulighederne.

* Garantkapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se mere på https://www.fs.dk/.
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Konto
Kontogebyr
 - SparD-konto 0 kr.
 - SparD Plus-konto 0 kr.
 - Basal Indlånskonto (opkræves kvartalsvis) 47 kr.
 - Basal Betalingskonto (opkræves årligt) 400 kr.
 - Gældssaneringskonto (opkræves årligt) 1.000 kr.

Oprettelsesgebyr
 - SparD-konto 0 kr.
 - SparD Plus-konto 0 kr.
 - Basal Indlånskonto 0 kr.
 - Basal Betalingskonto 300 kr.
 - Deponeringskonto 750 kr.
 - Gældssaneringskonto 1.000 kr.

Overførsel af konto til andet pengeinstitut
 - Aktiesparekonto 850 kr.
 - Boligopsparing, Børneopsparing, Etableringskonto og Uddannelsesopsparing 500 kr.

Betalinger og overførsler
Almindelige overførsler og betalinger ved ekspedition i vores afdelinger
Priser for selvbetjening via netbank fremgår af særskilt afsnit
 - Betaling af indbetalingskort for kunder, pr. stk. 55 kr.
 - dog konti uden dispositionsret i NetBank 0 kr.
 - Betaling af indbetalingskort for ikke-kunder, pr. stk. 75 kr.
 - Engangsoverførsel til konto for kunder, pr. stk. 150 kr.
 - dog konti uden dispositionsret i NetBank 0 kr.
 - Engangsoverførsel til konto for ikke-kunder, pr. stk. 200 kr.
 - Engangsoverførsel mellem egne konti, pr. stk. 50 kr.
 - Oprettelse af fast overførsel i afdeling, pr. stk. 50 kr.
 - Fast overførsel med kort besked, pr. stk. 0 kr.
 - Fast overførsel med lang besked, pr. stk. 50 kr.
 - Fremsendelse af kvittering 100 kr.
 - Udbetaling fra andre pengeinstitutters konti, pr. stk. 500 kr.
 - Returnering af fejlbehæftet transaktion, pr. transaktion 50 kr.

BetalingsService, korttransaktioner o.l. 
 - Afvisning pga. manglende dækning 375 kr.
 - Tilmelding, afvisning og afmelding af BetalingsService på kundens foranledning 150 kr.

Udenlandske checks
 - Retur- og inkassochecks i EUR, USD, SEK og NOK, pr. stk. 800 kr.

+ udenlandske omk.

Almindelige serviceydelser
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Øvrige priser
Boks
 - Oprettelse af boksaftale 300 kr.
 - Små bokse, årlig leje inkl. moms (højde til og med 6 cm) 850 kr.
 - Mellem bokse, årlig leje inkl. moms (højde fra og med 7 cm til og med 13 cm) 975 kr.
 - Store bokse, årlig leje inkl. moms (højde fra og med 14 cm) 1.100 kr.
 - Opbrydning af boks inkl. moms 3.000 kr.
 - Gebyr for mistet kort til boks på Eternitten, Aalborg 200 kr.

Boopgørelser
 - Alm. ind-/udlån 1.000 kr.
 - Særligt indlån eller depot 1.250 kr.

Budget
 - Budgetrevision ordinær, halvårligt 750 kr.
 - Budgetrevision ekstraordinær, pr. gang 500 kr.

Introduktionsskrivelse engelsk
 - Studerende 500 kr.

Kontoudskrifter
 - Standardudskrift 0 kr.
 - Øvrige 50 kr.

Møntoptælling (kunder fra det tidligere Sparekassen Vendsyssel)
 - For kunder 0 kr.

Møntoptælling (kunder fra det tidligere Jutlander Bank)
 - For kunder 0 kr.
 - For ikke-kunder, pr. optælling 1,00 %
Der er mulighed for individuel prissætning ved større optællinger.

Møntsalg (kunder fra det tidligere Jutlander Bank)
 - Salg af mønt til kunder, pr. rulle 0 kr.
 - Salg af mønt til ikke-kunder, pr. rulle 10 kr.

Rykkergebyr vedrørende overtræk og restance  
 - Pr. rykkerbrev 100 kr.

Saldooplysning pr. telefon  
 - Pr. henvendelse 50 kr.

Timebetaling
 - Timebetaling for ekstraordinære ydelser, pr. time (der opkræves altid for mindst en time) 1.500 kr.

Udskrifter
 - Genudskrivning af kundeuddata, pr. udskrift 125 kr.

Årsopgørelse  
 - Udsendelse 200 kr.
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Generelt
Depotbeholdningsoversigt (fast bestilling) inkl. moms 20,00 kr.
Gebyr pr. depot, inkl. moms, min. 100,00 kr.
Gebyr flyt til andet PI, pr. fondskode (DK-papirer) (maksimum 4.500 kr. pr. CPR) 275,00 kr.
Gebyr flyt til andet PI, pr. fondskode (Ufonds-papirer) 450,00 kr.

+ udenlandske omk.
Flyt papirer mellem depoter i sparekassen uden handel, pr. fondskode 200,00 kr.
Tilbagesøgning af udbytteskat pr. tilbagesøgning 600,00 kr.

+ udenlandske omk.

Opbevaring af værdi-
papirer i depot

Obligationer registreret i VP

 - VP kontogebyr pr. konto pr. år 56,25 kr.

 - Fondskodegebyr pr. år 27,50 kr.

 - Beholdningsændring, transaktionsgebyr pr. stk. (flytning, køb/salg eksternt, udtræk) 27,50 kr.

 - Meddelelser i øvrigt pr. stk. - ikke momspligtig 16,00 kr.

 - Meddelelser i øvrigt pr. stk. 20,00 kr.

Unoterede kapitalandele

 - Frie midler: af kursværdien (minimum 312,50 kr. / maksimum 2.500 kr.) 0,2500 %
 - Unoterede papirer i pensionsdepot, pr. år 2.500 kr.

Aktier og investeringsbeviser registreret i VP:

 - Beholdningsændring (transaktionsgebyr) pr. stk. 27,50 kr.

 - Meddelelser i øvrigt pr. stk. - ikke momspligtig 16,00 kr.

 - Meddelelser i øvrigt pr. stk. 20,00 kr.

Udenlandske værdipapirer

 - Af højeste ultimoværdi i perioden, til og med 500.000 kr. (minimum 312,50 kr.) 0,4375 %

 - Af højeste ultimoværdi i perioden, over 500.000 kr. 0,2500 %

 - Behandling af udbytte, rente m.v. 37,50 kr.

 - Rentemeddelelse/udbyttebrev, pr. meddelelse/brev 37,50 kr.

Øvrige effekter
Pantebreve og gældsbreve:

 - Af nominelle værdi til og med 500.000 kr., årligt (minimum 200 kr.) 0,3125 %

 - Af nominelle værdi over 500.000 kr., årligt 0,1875 %

 - Indleveringsomkostninger, diverse effekter 125,00 kr.

 - Ekspedition af terminsydelser, pr. indbetaling 62,50 kr.

 - Meddelelse til kreditor om indbetalt pantebrevsydelse, pr. meddelelse 50,00 kr.   

 - Påkrav ved nødlidende pantebreve, pr. pantebrev 187,50 kr.

 - Oprettelse af pantebrev 250,00 kr.   

 - Ekstraordinære indfrielser, pr. pantebrev 350,00 kr.   

 - Ekstraordinære afdrag, pr. pantebrev 437,50 kr.   

 - Ejerskifte, pr. pantebrev 350,00 kr.   

 - Rykning, pr. pantebrev 937,50 kr.   

Fysiske aktiebeviser:

 - Indløsning af fysiske aktiebeviser, pr. bevis 400,00 kr.

 - Notering af fysiske aktiebeviser, pr. bevis 200,00 kr.

Depot
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Kort generelt
Priser generelt
 - Genbestilling inden udløb 250 kr.
 - Genbestilling inden udløb v/tredjemands misbrug 0 kr.
 - Hastebestilling 375 kr.
 - Spærring pga. kundens misbrug 375 kr.
 - Kurerforsendelse af kort til udland 500 kr.
 - Genåbning af kort efter kundens egen spærring 150 kr.
 - Uberettiget kortindsigelse, pr. transaktion 550 kr.
 - Nulstilling af beløbsgrænse 250 kr.
 - Opsigelse af kundeabonnement 300 kr.
 - Overdragelse til advokat ved kortindsigelse 500 kr.

Kontanthævning i sparekassens egne pengeautomater, andre danske pengeautomater og udenlandske pengeautomater 
indenfor EU

   VISA/Dankort, Mastercard Debit og Mastercard Debit Guld
   - Standardpris 15 kr.
   - Kunder med SparD-konto 0 kr.
   - Kunder med SparD Plus-konto 0 kr.

   Mastercard Standard, Mastercard Guld og Mastercard Platinum 2,00%
min. 50 kr.

Kontanthævning i udenlandske pengeautomater udenfor EU - gælder alle korttyper 2,00%
min. 50 kr.

Kontanthævning i danske pengeautomater udenfor Dankortsamarbejdet (automat uden logo) 5 kr.

Afregningskurs for udbetaling af kontanter og andre betalinger i udlandet:
Tillæg til de dagligt offentliggjorte europæiske valutaer 1,50%
 - Dog for Mastercard Kredit 2,00%
Tillæg til andre daglige offentliggjorte valutaer 2,00%
Ikke daglige offentliggjorte valutaer omregnes til USD, der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan 
forekomme.

I pengeautomater og forretnings-terminaler i EU, hvor kortholder har mulighed for, at få afregnet beløbet i egen valuta 
(Dynamic Currency Conversion), vil der være oplysning om ECB’s kurs samt en ECB reference-procent mod ECB-kursen. ECB’s 
kursen findes på www.ecb.europa.eu. Den præcise ECB reference-procent afhænger af forholdet mellem kurserne på 
www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser. ECB reference-procenten kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige 
korttyper.

Dankort  
Nyudstedes ikke Årligt kortgebyr 0 kr.

VISA/Dankort
Årligt kortgebyr
 - Standardpris 250 kr.
 - Kunder med SparD-konto 200 kr.
 - Kunder med SparD Ung-konto 0 kr.
 - Kunder med SparD Plus-konto 0 kr.
 - Kunder med Basal Betalingskonto 350 kr.

Mastercard Kredit

- Standardkort uden forsikring
     Nyudstedes ikke Årligt kortgebyr:

 - Standardpris 250 kr.
 - Kunder med SparD Ung-konto 0 kr.
 - Kunder med SparD Plus-konto 0 kr.

- Standardkort med forsikring
Årligt kortgebyr:
 - Standardpris 400 kr.
 - Kunder med SparD Ung-konto 0 kr.
 - Kunder med SparD Plus-konto 0 kr.

- Guldkort
Årligt kortgebyr
 - Standardpris 995 kr.
 - Kunder med SparD Ung-konto 495 kr.
 - Kunder med SparD Plus-konto 495 kr.

Kort
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- Platinumkort
Årligt kortgebyr
 - Standardpris 1.995 kr.
 - Kunder med SparD Ung-konto 1.495 kr.
 - Kunder med SparD Plus-konto 1.495 kr.

Øvrige priser
 - Brug af Priority Pass til besøg i lounge, pr. besøg pr. person 200 kr.

- Familiekort
     Nyudstedes ikke Årligt kortgebyr

 - Standard Familiekort 200 kr.
 - Standard Familiekort til SparD Plus-kunder 150 kr.
 - Guld og Platinum Familiekort 300 kr.
 - Guld og Platinum Familiekort til SparD Plus-kunder 200 kr.

Mastercard Debit

 - Standardkort
Årligt kortgebyr
 - Standardpris 250 kr.
 - Kunder med SparD-konto 200 kr.
 - Kunder med SparD Ung-konto 0 kr.
 - Kunder med SparD Plus-konto 0 kr.

 - Guldkort
Årligt kortgebyr
 - Standardpris 995 kr.
 - Kunder med SparD Ung-konto 495 kr.
 - Kunder med SparD Plus-konto 495 kr.
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Lån og kreditter generelt
(inkl. udlandslån) Privatkunder

 - Ekspeditionsgebyr etablering/forhøjelse/forlængelse/ændring 1.500 kr.

 - Stiftelsesprovision 2,25 %

Bevilget overtræk

 - Etableringsprovision af maksimum, privatkunder 0,00 %

Øvrige

 - Ydelsesoverspring 1.500 kr.

Byggelån/byggekredit

- Ekspeditionsgebyr 3.000 kr.

- Stiftelsesprovision 2,25 %

El- og Hybridbillån

- Stiftelsesprovision 5,00 %

Sikkerheder

 - Ændring af sikkerhed 1.500 kr.

 - Kautionserklæring 1.500 kr.

 - Dokumenter og påtegninger, diverse 1.500 kr.

 - Notering af sekundær pant 1.500 kr.

 - Notering af transport 1.500 kr.

 - Notering af udlæg 1.500 kr.

 - Tinglysning af skifteretsattest som adkomst 2.500 kr.

 - Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte inkl. slet underpant 1.500 kr.

 - Aflysning af ejerpantebrev 1.500 kr.

 - Ændring af panthaverdeklaration ved forsikringsskift 250 kr.

Garantier
Diverse garantier, ekskl. realkredit

 - Ekspeditionsgebyr 1.500 kr.

 - Årlig provision, p.a., minimum 250 kr. pr. opkrævning 3,00 %

Realkredit / fast ejendom
Totalkredit Generelt

 - Garantiprovision (ej Totalkredit) 3,00 %
 - Garanti for forhåndslån (provenu anvendes løbende) - gebyr 1.800 kr.
 - Garanti for forhåndslån (provenu anvendes løbende) - provision 3,00 %
 - Ekstra lånetilbud (første er gratis) 500 kr.
 - Kurskontrakt (hjemtagelse/indfrielse) 500 kr.
 - Ekspedition af sager - ej Totalkredit eller DLR 10.000 kr.
 - Relaksation og transport af ejerpantebrev (ej sælgersag) 1.250 kr.
 - Sagsekspedition: Køb af ejendom uden tilknyttet lånesag 3.000 kr.
 - Gældsovertagelse TK inkl. udfærdigelse transportopf, pr. sag 2.500 kr.
 - Ekstraord. nedbr./indfrielse af realkreditlån (ej del af lånesag) 1.500 kr.
 - Tinglysningspåtegninger uden for lånesager pr. stk. 1.500 kr.
 - Rykningspåtegning for ikke prov.givende realkreditlån u/provenu 2.000 kr.
 - Ændring via refinansieringsaftale og øvr. ændr. af realkreditlån 1.500 kr.
 - Ændring via refinan.aftale og øvr. ændr. realkreditlån, hvor afdragsfrihed tilvælges 2.500 kr.
 - Tillæg ved bygning på lejet grund, håndteringsgebyr 2.000 kr.

Garanti - restkøbesum og nybyggeri
 - Ekspeditionsgebyr etablering/forhøjelse 2.500 kr.
 - Garantiprovision (kontanthandelsgaranti) < 6 mdr. 0,00 %
 - Garantiprovision (kontanthandelsgaranti) > 6 mdr. 1,50 %

Grundkøb
 - Ekspeditionsgebyr etablering/forhøjelse 3.000 kr.

Prioritetsprodukter
 - Ekspeditionsgebyr etablering/forhøjelse 5.800 kr.
       Rabat på 4.000 kr., hvis der samtidig optages lån i Totalkredit.

Lån og kreditter
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Totalkredit

 - Lånesagsgebyr til sparekassen inkl. garantistillelse 5.800 kr.

 - Lånesagsgebyr til Totalkredit 4.000 kr.

 - Vurderingsgebyr (vurdering, genbesigtigelse, ekstra besigtigelse o.l.) 1.250 kr.

 - Forlængelse af ombygningssag 1.250 kr.

Lånesag - køb af andelsbolig

 - Sagsbehandling inkl. vurdering 5.800 kr.

Lånesag - salg (ejer-, fritids- samt andelsbolig)

 - Sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, indfrielse m.v. 3.000 kr.

 - Sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, eksl. indfrielse, sletning af pant m.v. 1.250 kr.

Realkredit / fast ejendom
DLR

Ekspeditionsgebyr

 - Lånebeløb op til 2.000.000 kr. 6.750 kr.

 - Lånebeløb 2.000.000 kr. og derover 9.750 kr.

 - Flere matrikelnumre og uanset lånebeløb, tillæg pr. yderligere ejendom 500 kr.

Tinglysningsgaranti

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

 - Årlig provision (minimum 2.000 kr.) 2,5 %

Forhåndslånsgaranti

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

 - Årlig provision (minimum 2.000 kr.) 2,5 %

Restkøbesumsgaranti

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

 - Årlig provision (minimum 2.000 kr.) 2,5 %

Grundkøb

 - Ekspeditionsgebyr etablering/forhøjelse 3.000 kr.

Lånesag - salg

 - Sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, indfrielse m.v. 3.000 kr.

 - Sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, eksl. indfrielse, sletning af pant m.v. 1.250 kr.

Øvrige

 - Profilskift 2.000 kr.

 - Ekstra lånetilbud (første er gratis) 500 kr.

 - Kurskontrakt (hjemtagelse/indfrielse) 500 kr.

 - Relaksation og transport af ejerpantebrev (ej sælgersag) 2.000 kr.

 - Sagsekspedition: Køb af ejendom uden tilknyttet lånesag 3.000 kr.

 - Ekstraord. nedbr./indfrielse af realkreditlån (ej del af lånesag) 1.500 kr.

 - Tinglysningspåtegninger uden for lånesager pr. stk. 2.000 kr.

 - Rykningspåtegning for ikke prov.givende realkreditlån u/provenu 2.500 kr.

 - Tillæg ved bygning på lejet grund, håndteringsgebyr 2.000 kr.

 - Ekspedition af sælgersager (med låneindfrielse) 3.000 kr.

 - Ekspedition af sælgersager (uden låneindfrielse) 1.500 kr.
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Diverse
Generelt
 - Overførsel (helt eller delvist) af pensionskonto til andet pengeinstitut, pr. konto * 1.100 kr.

- tilhørende depoter (Se pris i afsnittet Depot)
 - Deludbetaling ved opnået pensionsalder, pr. konto 1.250 kr.
 - Deling af pension i forbindelse med skilsmisse, pr. konto 2.500 kr.
 - Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing, pr. konto 1.500 kr.
 - Opgørelse/deludbetaling i utide, pr. konto 1.250 kr.
 - Sammenlægning af pensionskonti, pr. sag 1.100 kr.
 - Opsplitning af pensionskonti i flere konti 1.000 kr.
 - Udbetaling på ratepension, årligt pr. konto 300 kr.
 - Opstart af udbetalinger (rate, index og heludbet. af kapitalpension) 1.000 kr.
 - Ændring af udbetalingsperiode på ratepension 1.000 kr.
 - Opgørelse/udbetaling af alder, kap, selvpension ved alder 1.000 kr.
 - Specifikation af PAL-skat, pr. år pr. konto 300 kr.
 - Tilbagesøg PAL-skat for udenlandske kunder, pr. år pr. pensionstype 1.500 kr.
 - Tilbagefør for meget indb. pensionsbidrag iht. afg. fra SKAT 500 kr.
 - Markere udenlandske kunder for PAL-fritagelse 1.000 kr.
 - Registrering af PAL-skattepligtens genindtræden 1.000 kr.
 - Rateudbetaling af aldersopsparing, pr. konto pr. år 300 kr.
 - Udb. pens. ved død til andre end ægtef./saml./børn, pr. konto 1.000 kr.

Forsikring (Nærpension)
 - Oprettelsesgebyr nytegnede forsikringer, pr. stk. 275 kr.
 - Opkrævningsgebyr Codan Gruppeulykkeforsikringer, pr. stk. 40 kr.
 - Panthaverdeklaration 275 kr.

Forsikring (Letpension)
 - Adm.gebyr, pr. forsikring 200 kr.
 - Adm.gebyr, pr. forsikring til børn 100 kr.

* I tillæg til ovennævnte beregnes særskilte gebyrer for overførsel af udenlandske værdipapirer (ubegrænset). Der henvises 
til emnet under "Depot".

Pension
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Netbank
Netbank Privat, inkl. hotline, pr. kvartal 50,00 kr.

 - SparD PLUS-kunder 0,00 kr.

 - SparD UNG-kunder 0,00 kr.

Netbank Revisor/Light, årlig afgift inkl. hotline 0,00 kr.

Standardoverførsel til konto 0,00 kr.

Sammedagsoverførsel til konto 1,00 kr.

Straksoverførsel til konto 2,00 kr.

Fast overførsel til konto 0,00 kr.

Betaling af giro-/indbetalingskort 0,00 kr.

Betaling af giro-/indbetalingskort, Basal Betalingskonto 5,00 kr.

Kvittering (fra datacentral), pr. stk. 50,00 kr.

Beskedservice, årlig afgift 0,00 kr.

Beskedservice, 0-50 SMS beskeder pr. kvartal 0,00 kr.

Beskedservice, over 50 SMS beskeder pr. kvartal, pr. stk. 0,50 kr.

Selvbetjeningssystemer
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Kontant valuta
 - Standardpris 50 kr.
 - Kunder med SparD PLUS-konto 0 kr.
 - Kunder med ungdomskonti 0 kr.
 - Kunder med Basal Betalingskonto 75 kr.
 - Ikke-kunder 150 kr.

Overførsler til udlandet
Via Netbank
 - Almindelig overførsel EU/SEPA pr. stk. 0 kr.
 - Almindelig overførsel, øvrige pr. stk. 50 kr.
 - Ekspresoverførsel pr. stk. 290 kr.

+ 0,1 %
 - Overførsel bestilt som OUR, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger 200 kr.

+ evt. udenlandske omk.
 - Manglende/ukorrekte oplysninger (f.eks. IBAN eller BIC) 125 kr.

Via en af vores afdelinger
 - Almindelig overførsel EU/SEPA pr. stk. 150 kr.
 - Almindelig overførsel, øvrige pr. stk. 250 kr.
 - Ekspresoverførsel pr. stk. 500 kr.

+ 0,1 %
 - Overførsel bestilt som OUR, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger 200 kr.

+ evt. udenlandske omk.
 - Manglende/ukorrekte oplysninger (f.eks. IBAN eller BIC) 125 kr.

Overførsler fra udlandet
 - Almindelig overførsel EU/EØS lande pr. stk. 0 kr.
 - Almindelig overførsel, øvrige pr. stk. 30 kr.
 - Manglende/ukorrekte oplysninger (f.eks. IBAN eller BIC) 125 kr.

Generelt  - Annullering/efterlysning/returnering/ændring/bekræftelser/diverse undersøgelser 350 kr.
+ evt. udenlandske omk.

 - Sager, der kræver særbehandling Timebetaling

Valutamarginaler
Udenlandske overførsler, checks og u-fonds:

Valuta - valutanavn Marginal
USD - US dollar 1,500
EUR - Euro 1,500
GBP - Engelske pund 2,100
SEK - Svenske kroner 0,320
NOK - Norske kroner 0,320
CHF - Schweiziske franc 1,300
CAD - Canadiske dollar 1,100
JPY - Japanske yen 0,012
AUD - Australske dollar 1,300
PLN - Polske zloty 1,100
CZK - Tjekkiske koruna 0,130
HUF - Ungarske forint 0,020
HKD - Hong Kong dollar 0,680
SGD - Singapore dollar 3,000
NZD - New Zealandske dollar 1,300
THB - Thailandske bath 0,200
ZAR - Sydafrikanske rand 1,000
RON - Rumænske Lei 1,300
AED - De Forenede Arabiske Emiraters Dirham 2,050
TRY - Tyrkiske Lira 2,650
CNY - Kinesiske Renminbi 0,450
MXN - Mexicanske peso 0,300
ILS - Israel 1,100

Valuta og udland
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Lokal Puljeinvest
Administrationsgebyr

Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående i den pågældende pulje opgjort på månedsbasis.

 - Obligationer 0,25 %
 - Korte Obligationer 0,10 %
 - Mixpulje Minimum 0,50 %
 - Mixpulje Lav 0,60 %
 - Mixpulje Middel 1,00 %
 - Mixpulje Høj 1,00 %
 - Mixpulje Maksimum 1,00 %
 - Danske Aktier 0,91 %
 - Globale Aktier 1,25 %

Øvrige priser
 - Indtrædelse i puljen 0 kr.
 - Puljeskift, pr. aftale (inkl. udtræden af pulje) 500 kr.

Kontoinvest For kunder fra det tidligere Salling Bank
Administrationsgebyr
 - Kontoinvest Rente 0,30 %
 - Kontoinvest 10 0,80 %
 - Kontoinvest 30 0,90 %
 - Kontoinvest 55 1,00 %
 - Kontoinvest 75 1,10 %

Øvrige priser
 - Indtrædelse i puljen 0 kr.
 - Puljeskift, pr. aftale (inkl. udtræden af pulje og skift til andet pengeinstitut) 500 kr.

FormuePLEJE

Investorprofil 1 er den mest forsigtige profil, der indeholder flest obligationer, mens Investorprofil 5 indeholder flest aktier og 
derfor er mere risikobetonet. Sparekassen har mulighed for at ændre på fordelingen mellem aktier og obligationer med +/- 5 
procent i forhold til nedennævnte.

Investorprofil 1 (aktieandel 15 % og obligationsandel 85 %)
Værdi 0 – 3.000.000 kr. 0,2500 %
Værdi > 3.000.000 kr. (maksimum 34.375,00 kr.) 0,2500 %

Investorprofil 2 (aktieandel 25 % og obligationsandel 75 %)
Værdi 0 - 500.000 kr. (maksimum 5.312,50 kr.) 1,1250 %
Værdi 500.000 – 1.000.000 kr. (maksimum 8.750,00 kr.) 1,0625 %
Værdi 1.000.000 – 3.000.000 kr. (maksimum 22.500,00 kr.) 0,8750 %
Værdi > 3.000.000 kr. (maksimum 40.625,00 kr.) 0,7500 %

Investorprofil 3 (aktieandel 40 % og obligationsandel 60 %)
Værdi 0 - 500.000 kr. (maksimum 5.937,50 kr.) 1,4375 %
Værdi 500.000 – 1.000.000 kr. (maksimum 10.000,00 kr.) 1,1875 %
Værdi 1.000.000 – 3.000.000 kr. (maksimum 26.250,00 kr.) 1,0000 %
Værdi > 3.000.000 kr. (maksimum 46.875,00 kr.) 0,8750 %

Investorprofil 4 (aktieandel 55 % og obligationsandel 45 %)
Værdi 0 - 500.000 kr. (maksimum 6.562,50 kr.) 1,4375 %
Værdi 500.000 – 1.000.000 kr. (maksimum 11.250,00 kr.) 1,3125 %
Værdi 1.000.000 – 3.000.000 kr. (maksimum 30.000,00 kr.) 1,1250 %
Værdi > 3.000.000 kr. (maksimum 53.125,00 kr.) 1,0000 %

Investorprofil 5 (aktieandel 75 % og obligationsandel 25 %)
Værdi 0 - 500.000 kr. (maksimum 6.875,00 kr.) 1,4375 %
Værdi 500.000 – 1.000.000 kr. (maksimum 12.500,00 kr.) 1,3750 %
Værdi 1.000.000 – 3.000.000 kr. (maksimum 33.750,00 kr.) 1,2500 %
Værdi > 3.000.000 kr. (maksimum 59.375,00 kr.) 1,1250 %

Øvrige priser
 - Profilskift 350 kr.
 - Salg af papirer i forbindelse med deludbetaling og udtrædelse (minimum 350 kr.) 0,4500 %

Fondshandel
Generelt
 - Ekspeditionsgebyr pr. fondshandel 25 kr.
 - Kursskæring ved obligationshandel (inkl. hjemtagelse og indfrielse af realkreditlån) 0,2 kurspoint

Danske obligationer og 
obligationsbaserede 
investeringsbeviser

Handel via sparekassen

Værdipapirhandel
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 - Kursværdi under 3 mio. kr. (minimum 200 kr. / maksimum 3.000 kr.) 0,1500 %
 - Kursværdi 3 mio. kr. og derover 0,1000 %
 - Gebyr for indgåelse og evt. forlængelse af kurskontrakter, pr. handel 500 kr.

Handel via netbank
 - Minimum 29 kr. 0,1000 %

Ved handel med obligationer til bud/udbudskurs på NASDAQ OMX København med et fradrag/tillæg på maksimalt 0,15 
kurspoint. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX Københavns lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af 
markedsforholdene.

Udenlandske obligationer
Handel via sparekassen
 - Kursværdi under 3 mio. kr. (minimum 400 kr. / maksimum 3.750 kr. + evt. udl. omk.) 0,2500 %
 - Kursværdi 3 mio. kr. og derover(+ evt. udl. omk.) 0,1250 %

Danske aktier og aktiebaserede 
investeringsbeviser

Handel via sparekassen
 - Kursværdi under 100.000 kr. (minimum 200 kr. / maksimum 500 kr.) 0,7500 %
 - Kursværdi 100.000 kr. og derover 0,5000 %

Handel via netbank
 - Minimum 29 kr. 0,1500 %

Kurtage, aktie- og tegningsretter
 - Minimum 100 kr. 0,7500 %

Kurtage, unoterede aktier
 - Minimum 1.000 kr. 1,0000 %
 - Ekspeditionsgebyr på investeringstidspunktet (kun pensions- og sikkerhedsdepoter) 1.700 kr.

Udenlandske aktier
Aktier fra Sverige, Norge og Finland

Handel via sparekassen
 - Kursværdi under 100.000 kr. (minimum 200 kr. / maksimum 500 kr.) 0,7500 %
 - Kursværdi 100.000 kr. og derover 0,5000 %
 + udl. omk. 0,08%, min. 100 kr.

Handel via netbank
 - Minimum 75 kr. 0,1500 %
 + udl. omk. 0,08%, min. 100 kr.

Aktier fra Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Portugal, Schweiz,
Spanien, Tyskland, USA og Østrig

Handel via sparekassen
 - Kursværdi under 100.000 kr. (minimum 250 kr. / maksimum 500 kr.) 0,7500 %
 - Kursværdi 100.000 kr. og derover 0,5000 %
 + udl. omk. 0,125%, min. 250 kr.

Handel via netbank
 - Minimum 50 kr. 0,3500 %
 + udl. omk. 0,125%, min. 250 kr.

Aktier fra Japan og Canada

Handel via sparekassen
 - Kursværdi under 100.000 kr. (minimum 250 kr. / maksimum 500 kr.) 0,7500 %
 - Kursværdi 100.000 kr. og derover 0,5000 %
 + udl. omk. 0,125%, min. 400 kr.

Handel via netbank
 - Minimum 100 kr. for Canada 0,4500 %
 - Minimum 150 kr. for Japan 0,4500 %
 + udl. omk. 0,125%, min. 400 kr. for Canada
 + udl. omk. 0,200%, min. 400 kr. for Japan

Aktier fra øvrige udland:

Handel via sparekassen
 - Kursværdi under 250.000 kr. (minimum 250 kr. / maksimum 1.250 kr.) 0,7500 %
 - Kursværdi 250.000 kr. og derover 0,5000 %
 + udl. omk. 0,125%, min. 1.000 kr.

Handel via netbank
 - Minimum 150 kr. 0,5000 %
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 + udl. omk. 0,250%, min. 1.000 kr.

Øvrige
 - Nytegning af udenlandske aktier 200 kr.
 - Afvikling af tredjepartshandler, pr. handel 1.000 kr.
 - Handel mellem egne depoter, pr. fondskode 200 kr.

Rådgivningsaftale
Rådgivningsgebyr (minimum 4.500 kr.) 0,15-0,50 %

Gebyret beregnes og opkræves halvårligt bagud pr. 31. maj og 30. november på grundlag af depotværdierne i de tilknyttede 
depoter. Gebyret beregnes forholdsmæssigt, hvis aftalen opsiges imellem to beregningsperioder.
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