Gældende pr. den 1.7.2020
Pris- og gebyrliste

Lån og kreditter
Forlængelse/revurdering af kreditaftale
Forlængelse/revurdering af kreditaftale, Erhverv
Oprettelse af lån/kredit
Oprettelse af ejerpantebrev
Tinglysningsekspedition pr. dokument
Bevilget overtræk, Private
Bevilget overtræk, Erhverv
Rykkerskrivelse
Ydelseshenstand
Dokumentgebyr
Behandling af pant ved skifte til fremmede pengeinstitut

kr. 750,kr. 1.000,2 % af hovedstol, minimum kr. 1.000,kr. 750,kr. 700,kr. 400,kr. 1.000,kr. 100,kr. 400,kr. 750,kr. 750,-

Realkreditlån og garantier
Hjemtagelse af kreditforeningslån
Garanti ved kreditforeningslån
Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti
Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri
Garantiprovision ved forhåndslånegaranti (løbende)
Besigtigelse af ejendom ombygning/nybyggeri
Indfrielse af realkreditlån
Rykningspåtegning vedr. fremmede realkreditlån
Ekspedition vedr. salg af gældfri fast ejendom
Ekspedition vedr. salg af prioriteret fast ejendom
Tinglysningsekspedition pr. dokument
Totalkreditvurdering af ejendom, uden efterfølgende
lånehjemtagelse.

kr. 5.000,kr. 1.500,kr. 1.500,kr. 2.000,2,5 % p.a.
kr. 2.000,kr. 750,- pr. lån
kr. 1.500
kr. 1.000,kr. 3.000,kr. 700,kr. 1.500
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Pris- og gebyrliste (fortsat)

Overførsel til andet pengeinstitut
Børneopsparing
Pensionskonti
Depot, åbent, pensions- og børneopsparingsdepot

kr. 450,- pr. konto
kr. 1.000,- pr. konto
kr. 1.000,- pr. depot + kr. 500 pr.
udenlandsk fondskode.

Overførsler til udlandet
Pengeoverførsler indenfor EU/EØS i EUR:
Overførsel til udlandet i EUR via netbank
Overførsel til udlandet i EUR via afdeling
Overførsel til udlandet i EUR via netbank EKSPRES
Overførsel til udlandet i EUR via afdeling EKSPRES

kr. 0,- pr. overførsel
kr. 150,- pr. overførsel
kr. 290,- + 0,1 % pr. overførsel
kr. 500,- + 0,1 % pr. overførsel

Pengeoverførsel udenfor EU/EØS samt i øvrige valutaer end EUR
indenfor EU/EØS:
Overførsel til udlandet via netbank
Overførsel til udlandet via afdeling
Overførsel til udlandet via netbank EKSPRES
Overførsel til udlandet via afdeling EKSPRES

kr. 50,- pr. overførsel
kr. 250,- pr. overførsel
kr. 290,- + 0,1 % pr. overførsel
kr. 500,- + 0,1 % pr. overførsel

Overførsler fra udlandet
Uanset overførselstype

Afhænger af afsenders valg af
pengeinstitut samt korrektheden af
modtagne oplysninger.
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Pris- og gebyrliste (fortsat)

Handel med aktier og obligationer:
Køb/salg af aktier, incl. aktiebaserede investeringsbeviser:
Danmark, Norge, Sverige og Finland
handel under kr. 100.000,handel for kr. 100.000,- og derover
handel via Netbank (Netbank)

0,75% af kursværdi, min. kr. 175,- dog
maks. kr. 500,0,50% af kursværdi.
0,15% af kursværdi, dog min. kr. 29,-

Køb/salg af obligationer:
handel under kr. 3.000.000,handel for kr. 3.000.000,- og derover
handel via Netbank (Netbank)

0,15% af kursværdi, dog min kr. 175,0,1% af kursværdi.
0,10% af kursværdi, dog min. kr. 50,-

Udenlandske aktier, øvrige lande:
handel under kr. 100.000,handel for kr. 100.000,- og derover
handel via Netbank (Netbank)

1,00% af kursværdi, dog min. kr. 400,0,75% af kursværdi
0,60% af kursværdi, dog min. kr. 150,-

Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger
handel via Netbank (Netbank)

1,00% af kursværdi, dog min. kr. 500,0,15% af kursværdi, dog min kr. 29,-

Udenlandske obligationer, øvrige lande
Handel under kr. 3.000.000,Handel over 3.000.000,-

0,25% af kursværdi, min. kr. 400,- maks
3.750,0,125% i kurtage

Depotgebyr ufonds
VP transaktionsgebyr ved beholdningsændring

kr. 300,- årligt + moms
kr. 18,- pr. transaktion

Pension
Konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing
Pensionspulje - Administrationsgebyr
Ophævelse af pension ved udløb
Deludbetaling, pension
Ophævelse af pension før udløb

kr. 500,0,75% af saldo
kr. 500,kr. 1.000,Kr. 1.000,-
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Pris- og gebyrliste (fortsat)

Depotgebyr
VP-kontogebyr, obligationer og aktier, årligt
Gebyr pr. obligationsfondskode, årligt
Gebyr pr. udtrækningsmeddelelse/rentemeddelelse
VP-ændringsmeddelelse
Depotgebyr min. årligt

kr. 30,- + moms
kr. 25,- + moms
kr. 8,- + moms
kr. 8,- + moms
kr. 100,- + moms

Serviceydelser
Betaling af indbetalingskort, girokort m.v.
(Gratis ved brug af netbank.)
Overførsel til fremmed pengeinstitut
(Gratis ved brug af netbank.)
Overførsel mellem egne konti v/telefonisk henvendelse
(Gratis ved brug af netbank.)
Forespørgsler på saldo v/telefonisk henvendelse
(Gratis ved brug af netbank.)
Optælling af mønt
Kontanthævning for ikke kunder uden kort
Kontanthævning for ikke kunder med kort
Møntruller

Kunder
kr. 30,-

Ikke kunder
kr. 50,-

kr. 30,-

kr. 100,-

kr. 30,kr. 30,kr. 0,-

kr. 0,-

kr. 60,kr. 200,kr. 50,kr. 2,- pr. rulle (min
kr. 30)
kr. 100,kr. 60,-

Køb/salg af kontant valuta
Salg af EUR i egen automat (Langå afd. og Randers afd.)
Kontoudskrifter på anfordring
Afvisning af betaling pga. manglende dækning via betalings-,
leverandør- og overførelsesservice.
Beskedservice Netbank

kr. 30,kr. 0,kr. 20,- pr. stk.
kr. 350,pr. betaling
kr. 1,- pr. besked

Døgnboks

kr. 2.500 pr. år + evt. håndteringsgebyr

Kundebokse
Lille
Mellem stor
Stor
Meget stor
Ekstra stor

Boksstørrelse (højde x brede x dybde)
5cm x 26cm x 43cm
8cm x 26cm x 43cm
13cm x 26cm x 43cm
16cm x 26cm x 43cm
29cm x 26cm x 43cm

Lejepris pr. år. (inkl. moms)
kr. 300,kr. 400,kr. 450,kr. 600,kr. 750,-
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Pris- og gebyrliste (fortsat)

Øvrige
Basal indlånskonto
Basal betalingskonto
Budget service (oprettelse + årlig gennemgang)

kr. 180,- pr. år.
kr. 480,- pr. år.
kr. 750,- pr. år.

Basal erhvervskonto
Netbank erhverv
Ændring af bruger på netbank

kr. 5.000,- pr. år.
kr. 800,- pr. år.
Kr. 500,- pr. bruger

Engagementsforespørgsel
Kvitteringer for overførsel

kr. 750,kr. 20,-

Ændring af fuldmagtshaver/tegningsberettigede på foreningskonti

kr. 750,-

Time pris i øvrigt

kr. 750,-

Omkostninger ved oprettelse/opgørelse af konti:
Der er ingen faste omkostninger forbundet ved at oprette indlånskonti (eksklusiv Basal indlånskonto og Basal betalingskonto) i
sparekassen, ej heller ved at overføre indlånskonti til os. Ved overførsel af børneopsparing og pensionskonti til andet
pengeinstitut er der et fast gebyr jf. vores prisliste.
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Rentesatser, indlån

Type
Lønkonto
Budgetkonto
Foreningskonto
Opsparingskonto
SuperGarantkonto
Børneopsparing (med Nemkonto**)
Børneopsparing (uden Nemkonto**)
**Børneopsparing med forretning
Eventyrkonto
MoneyMaker konto
JokerKonto og Jokerkredit
** *Indestående over kr. 50.000,forrentes med 0,10%
Pensionsopsparing

Skattefri rente og max indskud iht. gældende lovgivning.
Skattefri rente og max indskud iht. gældende lovgivning.
kræver, at indskyder har en Nemkonto i Langå Sparekasse.
Til alle 0-11 årige
Til alle 12-17 årige
Til alle 18-25 årige

Kapital-, rate-, alders- og indeksopsparing:
Indestående på under kr. 25.000
Indestående på over kr. 25.000

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%
0,25%***
0,25%***
0,25%***

0,10%
-0,60%

Indførsel af negative renter for privatekunder:
Er du
Har du nemPlusgarant**
konto i
i
Sparekassen?
Sparekassen
Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Gældende vilkår fra 1. juli for private kunders indlån:
Du kan have op til 500.000 kroner til at stå til en rente på minimum 0 procent. Har du
sammenlagt mere til at stå på dine konti skal du p.t. betale 0,60 procent om året i
rente af det beløb som er over 500.000 kroner*
Du kan have op til 250.000 kroner til at stå til en rente på 0 procent. Har du
sammenlagt mere til at stå på dine konti skal du betale p.t. 0,60 procent om året i
rente af det beløb som er over 250.000 kroner*
Du kan have op til 500.000 kroner til at stå til en rente på minimum 0 procent. Har du
sammenlagt mere til stå på dine konti skal du betale p.t. 0,60 procent om året i rente af
det beløb som er over 500.000 kroner*
Du skal betale p.t. 0,60 procent af al dit indlån i Sparekassen*

Unge under 18 år har samme vilkår som kunder med nemkonto og som ikke er Plusgarant.
*Indlån på pensionskonti tæller ikke med i det samlede indlån, da der på disse konti betales 0,60 procent i rente af saldo over
25.000 kroner.
** Du er Plusgarant hvis du har minimum 10.000 kroner i garantkapital dog minimum 2.000 kroner hvis du er under 26 år
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Garantfordele (PlusGarant)

I Langå Sparekasse kan der opnås fordele som Garant.
Er du over 26 år, og har for mellem kr. 10.000 og 100.000 i garantbeviser kan der opnås følgende fordele:
PlusGarant
Visa/Dankort
Hævning af kontanter i alle landets
pengeautomater (ATM)
Mastercard Debit
PlusGarant konto
Etableringsomkostninger
Valutaveksling hos Langå Sparekasse

Kortgebyr*
Danske pengeautomater

0,- kr.

Kortgebyr**
Max indskud kr. 500.000,50% rabat – dog max. kr. 1.000 på gebyr
Når beløbet hæves fra Nem-konto.

0,- kr.
0,00%

0,- kr.

0,- kr.

Er du under 26 år, og har for minimum kr. 2.000 i garantbeviser kan der opnås følgende fordele:
PlusGarant
Visa/Dankort
Mastercard Debit
Jokerkonto
PlusGarant konto
PlusGarant Joker kredit
PlusGarant Joker lån
Etableringsomkostninger
Valutaveksling hos Langå Sparekasse
Visa/Dankort

Kortgebyr*
Kortgebyr**
Indlån
Max. indskud kr. 500.000,Variabel rente (pr. den 15.10.2018)
Se øvrige betingelser på www.langspar.dk
Variabel rente (pr. den 15.10.2018)
Se øvrige betingelser på www.langspar.dk
50% rabat – dog max. Kr. 1.000 på gebyr
Når beløbet hæves fra Nem-konto
Kortgebyr*

0,- kr.
0,- kr.
0,25%
0,00%
1,50%
1,50%

0,- kr.
0,- kr.

*Max 1 Visa/Dankort pr. Garant
**Max 1 Mastercard Debit pr. Garant
Garantbeviser: Renten fastsættes af repræsentantskabet i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet i marts måned.
Efter det årlige repræsentantskabsmøde i marts md. udbetales den aftalte forrentning for sidste regnskabsår.
Der gælder særlige regler for frigivelse af Garantkapital. Kontakt Langå Sparekasse for nærmere oplysninger for
frigivelse af Garantkapital.
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Rentesatser, udlån

Type
a

a1

a2

Pålydende rente

Kassekredit

Jokerkredit
(Til alle 18-25 årige)

PlusGarant Jokerkredit

Årlig provision
Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat:
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

Ingen
2%, min. kr. 1.000,kr. 750,-

Årlig provision
Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat:
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

Ingen
kr. 500,Kr. 750,-

Årlig provision
Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat:
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

Ingen
Se u/garantfordele
Se u/garantfordele

Debitorrente

3,00-13,25%

3,03-13,92%

6,75%

6,92%

1,50%

1,51%

3,75-13,25%

3,80-13,92%

3,8 - 15%
4,6 – 16,1%
6,1 – 18,2%

7,70%
8,50%
10,00%

2,00%
2,60%
3,60%

d

Forbrugslån

Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat

2% min. Kr. 1.000,kr. 750,5,5 – 15,9%

d3

PlusGarant Jokerlån

Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat

Se u/garantfordele
Se u/garantfordele
2,10%

1,50%

1,51%

d2

Jokerlån

Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat

kr. 500,kr. 750,-

6,75%

6,92%

(Til alle 18-25 årige)

8,40%
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Rentesatser, udlån (fortsat)

Type

Pålydende rente

d1

Kørekortlån*)

Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før/efter skat

kr. 500,kr. 750,2,60%

b

Billån

Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat

c

Boliglån

c1

c2

e

Debitorrente

0,00%

0,00%

2%, min. kr. 1.000,kr. 750,4,5 – 13,1%

2,85-10,75%

2,88-11,19%

Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat

2%, min. kr. 1.000,kr. 750,2,7 – 12,0%

2,15-10,75%

2,17-11,19%

Andelsboliglån

Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat

2%, min. kr. 1.000,kr. 750,2,7 – 12,0%

2,15-10,75%

2,17-11,19%

Boligkredit

Årlig provision
Etableringsomk.
Dokumentgebyr
ÅOP før skat:
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

Ingen
2%, min. kr. 1.000,kr. 750,-

1,95-10,75%

1,96-11,19%

0%

0%

Etableringsomk.
ÅOP før skat:
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

kr. 5.000,-

Byggekredit
kampagne**

2,2 – 11,8%
2,5 – 12,4%
3,0 – 13,6%

1,10%
2,20%
4,40%

Oplysning om risikoklassifikation. Gældende regler pr. 28. januar 2016.
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Rentesatser, udlån (fortsat)

Årlige omkostninger i procent er beregnet på grundlag af nedenstående standardforudsætninger:
Lånetyper:

Lån/kredit:

Løbetid:

Omkostninger til
sikkerhed:

a
a2

Kassekredit
Jokerkredit

50.000 kr.
40.000 kr.

5 år
5 år

b

Billån

200.000 kr.

7 år

c

Boliglån

250.000 kr.

20 år

c1

Andelsboliglån

250.000 kr.

20 år.

c2
d
d1
d2

Boligkredit
Forbrugslån
Kørekortlån*)
Jokerlån

250.000 kr.
40.000 kr.
20.000 kr.
40.000 kr.

20 år.
5 år
5 år
5 år

e

Byggekredit

1.000.000 kr.

2 år

Ingen
Ingen
Etablering af EPB (bil) på
kr. 200.000.
Etablering af EPB på
kr. 250.000.
Etablering af EPB på
kr. 250.000.
Etablering af EPB på
kr. 250.000.
Ingen
Ingen
Ingen
Etablering EPB på
kr. 1.000.000

* Kørekortlån kan kun ydes i sammenhæng med helkundeforhold.
** Byggekredit kan kun ydes i sammenhæng med helkundeforhold, samt at den erstattes af boligfinansiering i
Totalkredit og/eller boliglån i Langå Sparekasse. Kampagnetilbuddet er gældende indtil den 1.6.2020.
Generel information
Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartal. Rentesatserne er variable.
Overtræksrente 20,00 %
Bevilget overtræk 14,25 %
Der skal betales omkostninger for eventuel sikkerhedsstillelse. Afgifter til det offentlige er ikke anført, men indgår i de årlige omkostninger i procent.
Tinglysningsafgift til staten beregnes for ejerbolig og andelsbolig som en variabel afgift (1,45 % rundet op til hele 100 kr fast tinglysningsafgift 1.640
kr)
Tinglysningsafgift til staten beregnes for billån som en variabel afgift (1,5 % rundet op til hele 100 kr fast tinglysningsafgift 1.660 kr)
For så vidt angår beregning af gebyr for panthaverdeklarationer beregnes fast gebyr på 950 kr.
Fastsættelse af renten
I det ovenstående vises rentespændet for vores udlån og kreditter. Rentesatsen fastsættes i hvert enkelt tilfælde ud fra udbetalingens størrelse, evt.
sikkerhedsstillelse samt kundens øvrige engagement med sparekassen.

Bredgade 10 – 8870 Langå – Danmark
Telefon/Phone: +45 86 46 13 22 – langspar.dk - mail: langspar@langspar.dk – CVR 17200615

Kort

Årligt kortgebyr
Hævekort(kun i Langå Sparekasses egne ATM)
Dankort
Dankort, Selvdesign
Visa/Dankort
Visa/Dankort, Selvdesign
Mastercard Standard
Mastercard Guld
Mastercard Platinum inkl. Priority Pass
Mastercard Firma Guld
Mastercard Firma Platinum inkl. Priority Pass
Mastercard Debit UNG
Mastercard Debit Standard
Mastercard Debit Firma

kr. 0,kr. 0,kr. 50,- pr. bestilling
kr. 150,Kr. 50,- pr. bestilling + årligt kortgebyr
kr. 175,kr. 650,kr. 1.250,-*
kr. 650,kr. 1.250,-*
kr. 0,kr. 150,kr. 150,-

Erstatningskort - Alle korttyper

kr. 100,-

Mastercard – familiekort alle typer
Mastercard – spærring ved misbrug

kr. 175
kr. 150,-

Hævning af kontanter
Hævekort, Dankort, Visa/Dankort
Hævning i egne pengeautomater (ATM)
Hævning i fremmede pengeautomater (ATM) – Danmark**
Hævning i udenlandsk pengeinstitut (Visa/Dankort)

kr. 0,kr. 5,Kr. 5,-

Mastercard, Mastercard Debit
Hævning i egne pengeautomater (ATM)
Hævning i fremmede pengeautomater (ATM) – Danmark
Hævning i udenlandsk pengeinstitut (Mastercard)

kr. 0,kr. 5,Kr. 5,-

Kortindsigelser, uberettiget

kr. 500,- pr. indsigelse

Det er muligt at hæve EUR i sparekassens pengeautomater i Langå
og Randers til følgende afregningskurs:

Nationalbankens middelkurs + 1 %

Referencekurs ved brug af kort i udlandet:
Det fremgår af
https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx
Omregningen sker på baggrund af referencekursen dagen før
transaktionen med tillæg af 1 % i Europa og 1,5 % uden for Europa.
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Kort (fortsat)

For hævning af kontanter i pengeautomater gælder følgende:
Langå Sparekasses kunder kan mandag- fredag mellem kl 09:00 og 18:00 hæve op til kr. 10.000 og resten af
døgnet og i weekenden op til kr. 5.000 i sparekassens egne automater (ATM).
Særligt for bestemte korttyper:
Læs mere på www.langspar.dk eller i de udleverede kortbetingelser ved bestilling af kort.

* Priority Pass: Priser for kortholders besøg i lounge i henhold til gældende takster fra MasterCard er pr. 1.
januar 2013 30 USD pr. besøg.
**På hævekort kan der være begrænsning på brug af pengeautomater (ATM) – pengeinstitut afhængig.
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