Serviceydelser, prisliste pr. 01.02.2020
Indbetalingskort
Betaling - via Sparekassen
Betaling - via netbank uden kvittering
Betaling - via netbank med kvittering eller straksadvisering, pr. stk.
Overførsel (indenlandsk)
Overførsel til andet pengeinstitut - via Sparekassen
Overførsel til andet pengeinstitut - via netbank
Overførsel - via netbank – sammedags overførsel / straks overførsel
Overførsel - via netbank med kvittering eller straksadvisering, pr. stk.
Overførsel mellem egne konti, henvendelse v/kassen / telefonisk henvendelse
Overførsel fra en kunde til en anden kunde, henvendelse v/kassen
(begge kunde i Sparekassen)
Overførsel til udlandet *
Overførsel til udlandet, EU / SEPA, via afdeling
Overførsel til udlandet, EU / SEPA, via netbank
Overførsel til udlandet, almindelig, via afdeling
Overførsel til udlandet, almindelig, via netbank
Overførsel til udlandet, ekspres, via afdeling

60 kr.
Gratis
25 kr.
60 kr.
Gratis
0,25 kr.
25 kr.
60 kr.
60 kr.
250 kr.
Gratis
250 kr.
50 kr.
500 kr.
+ 0,10 %
290 kr.
+ 0,10 %

Overførsel til udlandet, ekspres, via netbank
Reparationsgebyr, overførsel til udlandet, manuel tilretning m.m. inden
afsendelse til udlandet
Overførsel til udlandet. ændring / efterlysning

125 kr.
350 kr. + udl.
omkostninger

Udenlandske omkostninger (udenlandske omkostninger der overstiger kr.
200 kr.
200,- kan blive opkrævet efterfølgende)
Overførsel fra udlandet
Overførsler fra udlandet, EU / SEPA med korrekte oplysninger
Gratis
Overførsler fra udlandet, almindelig med korrekte oplysninger
30 kr.
Overførsler fra udlandet, ukorrekte oplysninger
100 kr.
Overførsler fra udlandet, undersøgelse/indhentning af oplysninger hos
350 kr. + udenlandske
udenlandsk pengeinstitut
omkostninger
Øvrige gebyrer, udlandet
E-mail
300 kr.
Standard
EKSTRAkunder
Valuta
Køb og salg af kontant valuta
50 kr.
Gratis
Køb og salg af kontant valuta - ikke-kunde
100 kr.
Standard
EKSTRAkonto
Betalings- og kreditkort (betales forud)
Årligt kortabonnement
Dankort
Gratis
Visa/Dankort (kortindehaver min. 18 år)
195 kr.
0 – 97,50 kr.
MasterCard Standard
250 kr.
125 kr.
MasterCard Guld
990 kr.
495 kr.
MasterCard Platinum
1.750 kr.
875 kr.
MasterCard Platinum incl. Priority Pass
(max 10 besøg, herefter 100 kr. pr. besøg)
2.500 kr.
1.625 kr.
Betalings- og kreditkort (betales forud)
MasterCard Familiekort
MasterCard Debit, Young
MasterCard Debit, Silver
MasterCard Debit, Standard

Standard
195 kr.

EKSTRAkonto
195 kr.
Gratis
Gratis
195 kr.
Gratis
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MasterCard Debit, Familiekort
MasterCard Debit, Guld
MasterCard Debit, Platinum

195 kr.

195 kr.

990 kr.
1.750 kr.

Hævning af kontanter
Dankort, Visa/Dankort og MasterCard Debit i egne
Gratis
pengeautomater
Dankort
6 kr.
Gratis
Visakort, MasterCard Debit i fremmede danske
6 kr.
6 kr.
pengeautomater
MasterCard i Danmark
1,00 % af hævet beløb - min. 50 kr.
Visa/Dankort i udlandet
5 kr.
MasterCard i udlandet
1,00 % af hævet beløb - min. 50 kr.
MasterCard Debit i udlandet
6 kr.
MasterCard Notakopi
400 kr.
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.
Betalings- og kreditkort, øvrigt
Bestilling af nyt Dankort eller Visa/Dankort før udløbsdato
Hastebestilling - alle korttyper
Genbestilling af pin-kode
Udstedelse af ID-kort
Sletning af reservationer
Fremsendelse af kort med kurér - alle korttyper
Spærring af kort på grund af misbrug – alle korttyper
Uberettiget indsigelse mod kortbetaling, pr. transaktion
Kundeboks
Kundeboks - årlig leje (inkl. moms)
Bortkommet nøgle - åbning af boks
Kundeboks - årlig leje (for ikke kunder) (inkl. moms)
FI-kreditor / FI-kort
Oprettelse af FI-kreditor
Udskrivning af fortrykte FI-kort, grundgebyr
Påfør ekstra ”fast” tekst i forbindelse med udskrivning af fortrykte FI-kort
Udskrivning af fortrykte FI-kort, pr. stk.
Advisering om FI-indbetalinger på e-mail
Advisering om FI-indbetalinger på udskrift fra SDC
Særlige indlån
Pensionskonto - deludbetaling
Pensionskonto - ophævelse i utide
Pensionskonto - ophævelse ved udløb
Pensionskonto - overførsel til andet pengeinstitut
Pensionskonto - overførsel til forsikringsselskab
Pensionskonto – deling v/skilsmisse pr. ordning
Pensionskonto - konvertering af, afgiftsberigtigelse af og sammenlægning
af pensionsordninger
Børneopsparingskonto - overførsel til andet pengeinstitut
Øvrigt
Kontant udbetaling v/kassen (2 gratis pr. måned) pr. udbetaling
Kontant udbetaling v/kassen pr. udbetaling – EKSTRA Kunder

195 kr.
300 kr.
50 kr.
250 kr.
100 kr.
600 kr.
250 kr.
500 kr.
500 kr.
Efter regning
1.000 kr.
500 kr.
100 kr.
50 kr.
1,00 kr.
50 kr.
10 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
500 kr.
1.000 kr.
1.500 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
300 kr.
30 kr.
Gratis
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Indbetaling på tredjemandskonto
60 kr.
Rykkerbreve
100 kr.
Kontoudskrift - rykker/påmindelse på grund af overtræk
100 kr.
Returnering af dækningsløs dankortnota
350 kr.
Returnering af dækningsløs betaling / leverandørservice
350 kr.
Returnering af dataløn
350 kr.
Returnering af kredittransaktion
50 kr.
Udfærdigelse af budgetskema - årligt (forud)
1.200 kr.
Budgetrevision - manuel
1.200 kr.
Udfærdigelse af afslagsbrev til kommunen
250 kr.
Optælling af mønt over kr. 5.000 / indbetaling af mønt over kr. 5.000
250 kr.
Udbetaling på konto i fremmed pengeinstitut v/kasseekspedition
250 kr.
Gældssanering - administreres af Sparekassen, årligt
1.000 kr.+ betalingsgebyrer
Skilsmisser, samlet gebyr pr. person
2.000 kr.
Dødsboer, herunder lysning af skifteretsattest
500 kr.
Netbank, årligt abonnement - privatkunder
125 kr.
Netbank, årligt abonnement - EKSTRAløn
Gratis
Netbank, årligt abonnement - EKSTRAgarant
62,50 kr.
Netbank, årligt abonnement - foreninger
125 kr.
Netbank, årligt abonnement – erhverv (kunder med cvr. nr.)
1.500 kr.
Netbank, årligt abonnement – erhverv light (foreninger og kunder med cvr. nr.)
500 kr.
Genbestilling af Nemid, nøglekort/kodebrev
100 kr.
Beskedservice via SMS/mail
1,00 kr.
Beskedservice – besked fra Sparekassen Djursland
Gratis
Beskedservice – elektronisk post
Gratis
BankConnect - abonnement
375 kr. pr. kvartal
BankConnect - oprettelse aftale
1.000 kr. pr. oprettelse
Kontoudskrift i E-boks
Gratis
Kopi af kontoudskrift og BS-oversigt
50 kr.
Kopi af kontooversigt
50 kr.
Periodiseringsmeddelelse, årligt gebyr
200 kr.
Timebetaling, opgaver ud over almindelig service
1.000 kr.
Fremskaffelse af arkiveret indbetalingskort / kopi af betaling
100 kr.
Fremskaffelse af øvrigt arkivmateriale
timebetaling
Etablering af Nemkonto, når Nemkontoen er eneste kunderelation
180 kr.
Flyttegebyr, overførsel af sikkerheder og udlån til andet pengeinstitut
500 kr.
Saldoforespørgsel ved telefonisk henvendelse
60 kr.
Sparekassens sparebøsse
50 kr.
Kontoudskrifter på papir
50 kr.
Årsudskrifter på papir
50 kr.
Betalingsserviceoversigt på papir pr. kvartal
150 kr.
Foreninger med vedtægter, oprettelse
1.000 kr.
Foreninger med vedtægter, ændring i fuldmagt, vedtægter mm.
500 kr.
Ekspeditioner for ikke-kunder
Overførsel til andet pengeinstitut – via Sparekassen
Køb og salg af kontant valuta
Udbetaling via trækseddel
Optælling af mønt
Timebetaling, opgaver ud over almindelig service
Kundeboks - årlig leje (inkl. moms)
Tuttet mønt til ikke-kunder, pr. mønttut
Indbetaling på tredjemandskonto

50 kr.
100 kr.
250 kr.
250 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
5 kr.
Min. 150 kr.
50 kr.
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Oprettelse af indlånskonto for ikke-/delkunder

2.000 kr.

* Tidsfrist for udenlandske overførsler: hvis de er bestilt inden kl. 14.00, bliver de gennemført
samme dag.
* Bestilling af ekspresoverførsler skal være modtaget senest kl. 15.00.
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