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Betalingsformidling
Kontogebyr – med NEM-konto i Sparekassen
Kontogebyr – uden NEM-konto i Sparekassen
Netbank – med NEM-konto i Sparekassen, med garantfordele
Netbank – med NEM-konto, uden garantfordele
Netbank – uden NEM-konto, med garantfordele
Netbank – uden NEM-konto, uden garantfordele

Gratis
90,00
Gratis
15,00
15,00
30,00

Pr. kvartal
Pr. kvartal
Pr. kvartal
Pr. kvartal

(Garantfordele kræver minimum kr. 20 000 i garantkapital – dog
kun kr. 2.000 for kunder mellem 18 og 29 år)
Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank
og ved faste betalinger)
Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering for gennemført
overførsel
Beløbsoverførsel mellem egne konti (gratis via Netbank)

50,00

Pr. overførsel

21,00

Pr. kvittering

50,00

Pr. overførsel

Betalingsgebyr, lang advis

15,00

Pr. stk.

Døgnboks - helkunder

1.200,00

Pr. år

Døgnboks - delkunder

5.000,00

Pr. år

FI-kort, betaling (gratis via Netbank)

50,00

Pr. stk.

Girokort, betaling (gratis via Netbank)

50,00

Pr. stk.

Kontoudskrifter ved 200 bevægelser
Yderligere udskrifter (pr. post)
Ekstraordinær kontoudskrift
Kvittering ved overførsel til afsender og/eller modtager

Gratis
15,00
30,00
15,00

Pr.stk.
Pr. stk.
Pr.stk.

Returnering af BS-betaling, Leverandørservice og Dataløn

250,00

Returnering af dankortnota

250,00

Udbetaling på konto i fremmed pengeinstitut ved
kasseekspedition
Dankort, kortholderafgift

250,00

Visa/Dankort, bestilling (=1.års kortholderafgift)

200,00

pr. kort *)

Visa/Dankort, kortholderafgift (fra 1/6 2013)

200,00

pr. år *)

Udbetaling i egen pengeautomat – Dankort, Visa/Dankort og
hævekort
Udbetaling i fremmede pengeautomater – Dankort,
Visa/Dankort og hævekort
Visa/Dankort udbetaling i udenlandske pengeautomater

Pr. stk.

Gratis

Gratis
5,00

*)

5,00

*)

Ændring af trækningsret (limit) Visa/Dankort

250,00

Bestilling af nyt Dankort eller Visa/Dankort før udløbsdato

200,00

Bestilling af pin-brev

50,00

Hastebestilling af kort

250,00

Ekstraordinær kortudskiftning

200,00

Uberettiget indsigelse mod hævet beløb

500,00

Pr. stk.

*) Gratis for kunder med min. 20.000 kr. garantkapital – kunder mellem 18 og 29 år dog min. 2.000 kr. garantkapital.

Omregningskurs ved brug i udlandet
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer
Andre dagligt offentliggjorte valutaer
Ikke dagligt noterede valutaer

Europæiske valutaer offentliggjort på
www.nets.eu/valutakurser tillagt 1 %
Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser
tillagt 1,5 %. Ekstra valutaomregning kan forekomme på
valutaer.
Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som
ovenfor. Ekstra valutaomregning kan forekomme på valutaer.

Depot og værdipapirhandel
Obligationer
Danske obligationer (af kursværdi)
Danske under 3 mio kr.

0,15 %

Min. 175 kr. Maks. 3.000
kr.

Danske fra 3 mio kr.

0,10 %

Netbank danske obligationer

0,10 %

Min. 50 kr.

0,25 %

Min. 400 kr. Maks. 3.750
kr. + evt. udenlandske
omk.

0,125 %

+ evt. udenlandske omk.

Udenlandske obligationer (af kursværdi)
Udenlandske under 3 mio kr.

Udenlandske fra 3 mio kr.

Aktier
Danske, finske, norske og svenske aktier og investeringsbeviser (af kursværdi)
Danske, finske, norske og svenske aktier og investeringsbeviser
< 100.000 kr.

0,75 %

Danske, finske, norske og svenske aktier og investeringsbeviser
> 100. 000 kr.

0,50 %

Min. 175 kr.
Maks. 500 kr.

Netbank danske, finske, norske og svenske aktier og
investeringsbeviser

0,15 %

Min. 29 kr.

Aktier noteret på Dansk OTC

1%

Min. 500 kr.

Unoterede danske aktier og investeringsforeninger

1%

Min. 175 kr.

Depot og værdipapirhandel - fortsat
Øvrige udenlandske aktier (af kursværdien)
Øvrige udenlandske aktier < 100.000
Gælder også tegning og indløsning

1,00 %

Min. 400 kr.
Maks. 750 kr.*)

Øvrige udenlandske aktier > 100.000
Gælder også tegning og indløsning
Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger

0,75 %

*)

1,00 %

Min. 500 kr.

Øvrige udenlandske aktier

0,60 %

Min. 150 kr. *)

Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger

1,00 %

Min. 500 kr.

Netbank øvrige udenlandske aktier (af kursværdien)

*) Priser inkl. udenlandske omkostninger, bortset fra eventuelle børsgebyrer og skat.

Handel i øvrigt
Gennemsnitskurshandel, aktier, tillæg/fradrag ved

+/- 0,25 %

Pr. handel

Gennemsnitskurshandel, obligationer, tillæg/fradrag ved

+/- 0,15 %

Pr. handel

Kurtage, aktie- og tegningsretter – Danske og udenlandske

1,00 %

Kurtage ved handel mellem egne depoter (samme
fondskode/mængde/pris)
Kurtage ved handel mellem egne depoter (samme
fondskode/mængde/pris) i forbindelse med ophævelse af
pensionsdepoter

Halv kurtage
75,00

Min. 100 kr.

Pr. transaktion

Puljeadministration
Årligt administrationsgebyr

0,125 - 0,75 %

Min. 100 kr.

Depot og værdipapirhandel - fortsat
Danske værdipapirer
Obligationer registreret i VP Securities (Værdipapircentralen)
Meddelelse om rente

20,00

Pr. brev *)

Meddelelse om udtræk

20,00

Pr. brev *)

Transaktionsgebyr, beholdningsændring

18,00

Pr. transaktion

Transaktionsgebyr, øvrige

22,50

Pr. transaktion *)

Meddelelse om beholdningsændring

16,00

Pr. brev

Øvrige meddelelser

20,00

Pr. brev *)

Fondskodegebyr pr. år

32,50

*)

VP-kontogebyr pr. år ***)

62,50

*)

Aktier og investeringsforeningsandele registreret i VP Securities (Værdipapircentralen)**)
Meddelelse om beholdningsændring

16,00

Pr. brev

Transaktionsgebyr ved beholdningsændring

18,00

Pr. transaktion

Transaktionsgebyr i øvrigt

22,50

Pr. transaktion *)

Øvrige meddelelser

20,00

Pr. brev *)

Øvrige danske obligationer, aktier og præmieobligationer, ej registreret i VP Securities (Værdipapircentralen)
Fondskodegebyr pr. år

62,50

*)

Opbevaringsgebyr pr. præmieobl. pr. år

62,50

*)

200,00

*)

Min. gebyr for depoter med EJ-VP papirer

Overførsel af danske værdipapirer til andet pengeinstitut

400,00

Pr. depot

Overførsel af danske værdipapirer i pensionsdepot til andet
pengeinstitut

800,00

Pr. depot

0,375 % af kursværdi indtil kr. 500.000 min.

468,75

*)

0,250 % af kursværdi over kr. 500.000 min.

2.343,75

*)

37,50

*)

Depot og værdipapirhandel - fortsat

Udenlandske værdipapirer

Udbyttebrev
Overførsel af udenlandske værdipapirer til andet pengeinstitut

500,00

Pr. fondskode + Udenlandske omkostninger

*) Gebyret er inkl. moms
**) Opbevaringsafgiften betales af de børsnoterede selskaber
***) Indeholder depotet også VP-aktier, nedsættes gebyret forholdsmæssigt. Indeholder depotet kun VP-aktier,
beregnes gebyret ikke. Er depotet tomt, men tilmeldt VP, beregnes kontogebyret.

Ejendomsfinansiering
Garanter

Ej garanter

Overtagelse af ejerpantebrev i sælgerhandel

1.000 kr.

1.000 kr.

Pr. stk.

Udfærdigelse eller påtegning af ejerpantebreve

2.000 kr.

2.000 kr.

Pr. stk.

Notering af transporter

500 kr.

500 kr.

Pr. stk.

Kontrol af hæftelser i person- og bilbog

100 kr.

100 kr.

Pr. stk.

Låneomlægning af realkreditlån

5.000 kr.

6.000 kr.

Pr. stk.

Optagelse af tillægslån i realkredit

6.000 kr.

7.000 kr.

Pr. stk.

Optagelse af realkreditlån ved huskøb

7.000 kr.

8.000 kr.

Pr. stk.

Optagelse af realkreditlån om- og tilbygning

7.000 kr.

8.000 kr.

Pr. stk.

Ekspeditionsgebyr for oprettelse af deponeringskonto

1.000 kr.

1.000 kr.

Pr. stk.

Ekspeditionsgebyr for oprettelse af deponeringskonto
inkl. indfrielse af realkreditlån
Indfrielse og aflysning af pantebreve

2.000 kr.

2.000 kr.

Pr. stk.

1.000 kr.

1.000 kr.

Pr. stk.

Rykningspåtegning ved optagelse af nyt realkreditlån
gennem sparekassen dog undtaget Totalkreditlån
Garantiprovision - kvartalsvis forud
(Forhåndslånsgaranti)
Ekspeditionsgebyr ændring af refinansieringsaftale

1.000 kr.

1.000 kr.

Pr. stk.

1,0 %

1,5 %

750 kr.

750 kr.

P.a. min. 250 kr.
pr. kvartal
Pr. stk.

Ekspeditionsgebyr kurskontrakt/fastkursaftale

750 kr.

750 kr.

Pr. stk.

Ekspeditionsgebyr købesumsgaranti kontanthandel

1.000 kr.

1.000 kr.

Pr. stk.

Lån, kredit og garanti
Garanter

Ej Garanter

Ekspeditionsgebyr lån og kreditter under kr. 150.000

1.500 kr.

2.250 kr.

Ekspeditionsgebyr lån og kreditter over 150.000
beregnes af forhøjelsen – dog maks.
Genforhandling af kassekredit

1%
10.000 kr.
500 kr.

1,5 %
15.000 kr.
1.000 kr.

Frigivelse af låneydelse

250 - 750 kr.

250 - 750 kr.

Bevilling af overtræk

2% - min. 200 kr.

2% - min. 200 kr.

MasterCard – Kreditkort
Garanter

Ej garanter

Mastercard – Standard, Privat – kortgebyr

0 kr.

200 kr.

Pr. år

Mastercard – Standard, Firma – kortgebyr

0 kr.

200 kr.

Pr. år

Mastercard – Guld, Privat – kortgebyr

400 kr.

800 kr.

Pr. år

Mastercard – Guld, Firma – kortgebyr

400 kr.

800 kr.

Pr. år

Mastercard – Platinum, Privat – kortgebyr

850 kr.

1.700 kr.

Pr. år

Mastercard – Platinum, Firma – kortgebyr

850 kr.

1.700 kr.

Pr. år

Mastercard – Platinum, Privat inkl. Priority Pass –
kortgebyr
Mastercard – Platinum, Firma inkl. Priority Pass –
kortgebyr
Mastercard – Standard, Guld, Platinum – Familiekort
til privat – kortgebyr
Mastercard - Ekspresbestilling

1.700 kr.

Ej muligt

Pr. år

1.700 kr.

Ej muligt

Pr. år

150 kr.

150 kr.

Pr. år

250 kr.

250 kr.

Pr. kort

Mastercard - Kurerforsendelse Europa

200 kr.

200 kr.

Pr. forsendelse

Mastercard - Erstatningskort

200 kr.

200 kr.

Pr. kort

Mastercard - Kopi af nota (hvis nota stemmer med
det fakturerede)
Mastercard – Kontanthævning i indenlandske
pengeautomater
Mastercard – Kontanthævning i udenlandske
pengeautomater
Mastercard – Betalingspåmindelse

75 kr.

75 kr.

Pr. nota

2%

2%

Af beløbet min. 50 kr.

2%

2%

Af beløbet min. 50 kr.

100 kr.

100 kr.

Pr. påmindelse

Mastercard – Inkassomeddelelse

100 kr.

100 kr.

Pr. meddelelse

Omregningskurs ved brug i udlandet
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer
Andre dagligt offentliggjorte valutaer
Ikke dagligt noterede valutaer

Europæiske valutaer offentliggjort på
www.nets.eu/valutakurser tillagt 1,5 %
Andre valutaer offentliggjort på
www.nets.eu/valutakurser tillagt 2 %
Omregnet til en dagligt offentliggjort valuta

Vi gør opmærksom på, at Rønde Sparekasse modtager provision af kortomsætningen.

MasterCard – Debetkort
Garanter

Ej garanter

Mastercard Standard Debit – kortgebyr

Gratis

200 kr.

Pr. år

Mastercard Guld Debit – kortgebyr

300 kr.

600 kr.

Pr. år

Mastercard Platinum Debit – kortgebyr

400 kr.

800 kr.

Pr. år

Mastercard Silver Debit – kortgebyr

Gratis

50 kr.

Pr. år

Mastercard Young – kortgebyr

Gratis

Gratis

Kontanthævning i fremmede pengeautomater i
Danmark, alle 5 korttyper
Kontanthævning i udenlandske pengeautomater,
alle 5 korttyper

0 kr.

5 kr.

Pr. udbetaling

0 kr.

5 kr.

Pr. udbetaling

Omregningskurs ved brug i udlandet
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer
Andre dagligt offentliggjorte valutaer
Ikke dagligt noterede valutaer

Europæiske valutaer offentliggjort på
www.pbs.dk/valutakurser tillagt 1,5 %
Andre valutaer offentliggjort på
www.pbs.dk/valutakurser tillagt 2 %
Omregnet til en dagligt offentliggjort valuta

I pengeautomater og forretnings-terminaler* inden for EU vil der fremover være oplysning om ECB’s kurs samt en ECB
reference-procent mod ECB-kursen.
ECB’s kurser kan du se på www.ecb.eu. Den præcise ECB reference-procent afhænger af forholdet mellem kurserne på
www.nets.dk og ECB’s kurser.
ECB reference-procenten kan bruges til at sammenligne kurs-tillæg på forskellige korttyper.
* Pengeautomater og forretnings-terminaler, der benytter DCC (Dynamic Currency Conversion). Ved tilbud om DCC får
kortholder mulighed for at få vekslet det udbetalte beløb til egen valuta ved terminalen.

Vi gør opmærksom på, at Rønde Sparekasse modtager provision af kortomsætningen.

Udlandsforretninger
Kontant valuta
Køb og salg af valuta – ikke kunder
Køb og salg af valuta

100 kr.
50 kr.

Pr. ekspedition
Pr. ekspedition
Gratis for kunder med
min. 20.000 kr.
garantkapital – kunder
mellem 18 og 29 år dog
min. 2.000 kr.
garantkapital

Overførsel fra udlandet
Overførsler med korrekte kontooplysninger fra EU/EØS lande i følgende
valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON og
SEK
Overførsler med korrekte kontooplysninger fra andre lande end EU og
EØS og i øvrige valutaer
Overførsler med ukorrekte kontooplysninger
Undersøgelse/indhentning af oplysninger fra udl.bank

0 kr.

Pr. overførsel

35 kr.

Pr. overførsel

100 kr.
350 kr.

Pr. overførsel
Pr. undersøgelse +
udl.omkostninger

Overførsel til udlandet via Netbank
EU-overførsel
Beløbet er til disposition dagen efter ekspeditionsdagen
Almindelig overførsel
Beløbet er til disposition 2 dage efter ekspeditionsdagen
Ekspres overførsel
Beløb i EUR, USD og DKK er til disposition hos den første udenlandske
bank på debiteringsdagen.
Øvrige valutaer stilles til rådighed 1 bankdag efter debiteringsdagen
Tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger

0 kr.

Pr. overførsel

50 kr.

Pr. overførsel

0,1 %
+ 290 kr.

Pr. overførsel

200 kr.

Pr. overførsel

250 kr.
250 kr.

Pr. overførsel
Pr. overførsel

0,1 %
+ 500 kr.

Pr. overførsel

Overførsel til udlandet via Sparekassen
EU-overførsel
Almindelig overførsel
Ekspres overførsel
Beløb i EUR, USD og DKK er til disposition hos den første udenlandske
bank på debiteringsdagen.
Øvrige valutaer stilles til rådighed 1 bankdag efter debiteringsdagen
Efterlysning/ændring

350 kr.

Pr. undersøgelse +
udl.omkostninger

Netbank:
I overførsler til udlandet er det normalt, at man betaler sine egne omkostninger og modtager betaler sine, anvend
SHA, hvis ikke andet er aftalt. Hvis afsender skal betale alle omkostninger både i Danmark og hos modtager vælges
OUR, eller modtager skal betale det hele vælges BEN.
Rønde Sparekasse har BIC-kode: RSPKDK21

Øvrige
Boksleje – lille

400 kr.

Inkl. moms

Boksleje – mellem

600 kr.

Inkl. moms

1.000 kr.

Inkl. moms

750 kr.

pr. revision

Boksleje – stor
Budgetskema – udfærdigelse/revision
Deponeringskonto
Optælling af mønt for kunder
Optælling af mønt (ikke kunder)
Kontant indbetaling til konti i Sparekassen (ikke kunder)

1.000 kr.

Pr. konto

Gratis
Min. 100 kr.
50 kr.

Pr. optælling
Pr. stk.

Overførsel af pensionskonti

1.000 kr.

Pr. konto

Ophævelse af pensionskonti i utide

1.000 kr.

Pr. konto

Opgørelse af pensionskonti

500 kr.

Pr. stk.

Deludbetaling af pensionsordning

875 kr.

Pr. udbetaling

Overførsel af sikkerheder og udlån til andet pengeinstitut

500 kr.

Pr. stk.

Overførsel af børneopsparingskonti

500 kr.

Pr. konto

Timebetaling

750 kr.

Pr. time

Engagementsforespørgsel

750 kr.

Pr. stk.

Bank Connect, oprettelse

900 kr.

Pr stk.

Bank Connect, abonnement

300 kr.

Pr. kvartal

Telefonisk saldo- og posteringsforespørgsel

30 kr.

Pr. stk.

Sparebøsser

25 kr.

Pr. stk.

Pantebrevsopkrævning

75 kr.

Pr. termin

Tilbageførsel af beløb pga. manglende/forkerte oplysninger

20 kr.

Pr. stk.

Rykkerbreve, overtræk, pantebrevsydelser m.v.

100 kr.

Pr. stk.

Spærring af kort pga. misbrug

250 kr.

Pr. kort

Opgørelse af dødsbo, samlet gebyr

Min. 500 kr.

Allonge omkring overdragelse af ejerpantebrev

500 kr.

Pr. stk.

Basal indlånskonto (kontogebyr)

180 kr.

Pr. år

Basal betalingskonto (kontogebyr)

480 kr.

Pr. år

Oprettelse af forening

500 kr.

Pr. stk.

Ændring af forening (eksempelvis kassererskifte)

500 kr.

Pr. stk.

Skilsmissedeling

1.500 kr.

Pr. person

Skilsmissedeling af pension

2.000 kr.

Pr. konto

Salg af mønt i ruller

5 kr.

Pr. rulle – min. 100 kr.

