Prisliste - Forbrugere
Gældende fra 1.april 2018
Kontopakker
Bolig Danmark

Pris i DKK
0,00

Sundspendlere

35,00/måned*

Danske Torpare

35,00/måned*

Erhvervskonto til Privatkunder

200,00/måned

Tilvalg
Fast overførsel til Sverige
Lønkonto

Pris i DKK
25,00/måned
35,00/måned*

Budgetkonto
Servicekonto
E-sparkonto

0,00
50,00/måned
0,00

Kort
VISA/Dankort

Pris i DKK
195,00/år

VISA/Dankort Erhverv
Erstatningskort
Ekspresbestilling af kort
Kortaktivering via banken
Spærring af VISA/Dankort

350,00/år
195,00
250,00
50,00
0,00

Aktivering af spærret VISA/Dankort

200,00

Nulstilling limit VISA/Dankort
Genfremsendelse pinkode

200,00
50,00

Hævning i pengeautomat tilhørende
et dansk pengeinstitut

0,00

Hævning i pengeautomat som ikke
tilhører et dansk pengeinstitut
Hævning i udenlandske
pengeautomater

30,00

Brug af kort i danske forretninger

0,00

Indsigelse

250,00

1 % af hævet beløb

Bemærkning
Løn skal indgå på kontoen samt
have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem
Swedbank Danmark
Løn skal indgå på kontoen
*25,00/måned for studenter
Medlemskab hos Danske
Torpare.
*Gratis ved boligfinansiering
hos Swedbank
Pris pr. indbetaling 0,50 kr.
Bemærkning
Tilvalg til Sundspendlerpakke
*Gratis ved boligfinansiering
hos Swedbank
Internetbank skal tilknyttes, se
gebyr under internetbank
Bemærkning
Ét gratis kort pr. kunde ved
kontopakke bortset fra
Erhvervskonto

Spærret på kundens eller
bankens foranledning
Gebyr er pr. kort og gælder kort,
der er spærret på bankens
foranledning.
Gratis ved bestilling via
Internetbanken.
Der kan højst hæves 2.000 kr.
døgnet i andre bankers
automater.
Der kan højst hæves 2.000 kr.
pr. døgn.
Minimum gebyr 30 kr.
Der kan højst hæves et beløb
svarende til 2.000 DKK pr døgn
og 25.000 DKK pr løbende 30
dage
Forretningerne kan opkræve
gebyr, men skal i så fald oplyse
dette. I forretninger, der
overvejende tilbyder spil og
væddemål, kan der højst hæves
5.000 kr i døgnet.
Skal kun betales hvis der ikke
fås medhold
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Brug af kort i udenlandske
forretninger

0,00

1. Dagligt offentliggjorte europæiske
valutaer*

1%

2. Andre dagligt offentliggjorte
valutaer*

1,5 %

3. Ikke dagligt offentliggjorte
valutaer*
Kopi af nota for køb i Danmark

100,00

Kopi af nota for køb i udlandet

200,00

Ompostering i forbindelse med
udgået kort
Returnering af dækningsløs betaling

100,00

Forretningerne kan opkræve
gebyr, men skal i så fald oplyse
dette.
Danmarks Nationalbanks
valutakurs på expeditionsdagen
i PBS tillagt 1 %.
Danmarks Nationalbanks
valutakurs på expeditionsdagen
i PBS tillagt 1,5 %.
Omregning til USD, der herefter
omregnes til danske kroner som
ovenfor.
Opkræves kun hvis nota er i
overensstemmelse med det
fakturerede
Opkræves kun hvis nota er i
overensstemmelse med det
fakturerede

300,00

*Ekstra valutaomregning kan forekomme for valutaer, undtagen de af pkt.1 omfattede
Internetbanken Privat
Oprettelse af Internetbanken Privat
e-Boks
eDankort, oprettelse af og betaling
med
Pinkode til NemID
Nyt Nøglekort
Oprettelse af NemID
Genoprettelse af NemID
InfoService

Pris i DKK
175,00
0,00
0,00

Bemærkning
Gratis ved kontopakke

50,00
50,00
0,00
150,00
1,50

Gratis direkte hos NemID
Gratis direkte hos NemID

Indenlandske betalinger via
Internetbank
Betaling girokort, FI-kort og
elektroniske indbetalingskort pr. stk.
Overførsel mellem egne konti i
banken i Danmark
Overførsel til anden bank i Danmark
eller til anden kunde i banken

Pris i DKK

Bemærkning

2,00

Gratis ved Bolig Danmark

Overførsel til anden bank i Danmark
eller til anden kunde i banken, inkl.
fremsendelse af brev

15,00

Pr. SMS/E-mail

0,00
2,00

Gratis ved Bolig Danmark
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Indenlandske betalinger via filialen
Pris i DKK
Betaling girokort, FI-kort og
75,00
elektroniske indbetalingskort pr. stk.
Rettelse forkert indkodet
100,00
FI-kort

Bemærkning

Overførsel mellem egne konti i
banken i Danmark

0,00

Overførsel til anden bank i Danmark
Oprettelse/ændring af fast
overførsel til anden bank
Tilbageførsel af BS-betaling

75,00
75,00

Betalinger til udlandet via
Internetbank
Swedbankbetaling
(indenfor koncernen)

Pris i DKK

Bemærkning

25,00

EU-betaling til udlandet

25,00

Normal betaling til udlandet

50,00

Ekspresbetaling til udlandet
Udenlandske omkostninger betales
af afsendere – betaling med OUR kode
Rettelse ved manglende/forkert
IBAN eller BIC-kode på betalinger til
og fra udlandet

250,00
150,00

Rettelse ved manglende/forkert
IBAN og BIC-kode på betalinger til
og fra udlandet

75,00

Betalinger til og fra Swedbank i
Estland, Letland, Litauen, Norge,
Finland og Sverige og i valutaer
EEK, LVL, DKK, SEK, NOK, EUR
og USD.Til disposition samme
dag i modtagerbanken. Kunder
med Sundspendlarpaket har en
gratis overførsel per måned.
Modtager i EU/EØS-lande.
Afsender betaler Swedbanks
omkostninger og modtager
betaler omkostninger i udlandet
Til disposition efter 1 bankdag.
Overførsel skal sendes i Euro
Til disposition efter 2-5
bankdage
0-1 dag – alt afhængig af valuta
Yderligere udenlandske
omkostninger vil blive debiteret
afsenderens konto
Alle betalingstyper skal
indeholde korrekt BIC kode og
IBAN ellers opkræves et
reparationsgebyr samt evt.
udenlandske omkostninger
Alle betalingstyper skal
indeholde korrekt BIC kode og
IBAN ellers opkræves et
reparationsgebyr samt evt.
udenlandske omkostninger

300,00

50,00
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Betalinger fra udlandet via
Internetbank
Overførsel fra Swedbank
Overførsel fra udlandet udenfor
Swedbank koncernen
Rettelse ved manglende/forkert
IBAN eller BIC-kode på betalinger til
og fra udlandet

Pris i DKK

Bemærkning

0,00
35,00

Til disposition samme dag

50,00

Alle betalingstyper skal
indeholde korrekt BIC kode og
IBAN ellers opkræves et
reparationsgebyr samt evt.
udenlandske omkostninger

Rettelse ved manglende/forkert
IBAN og BIC-kode på betalinger til
og fra udlandet

75,00

Alle betalingstyper skal
indeholde korrekt BIC kode og
IBAN ellers opkræves et
reparationsgebyr samt evt.
udenlandske omkostninger

Udenlandske betalinger via filialen
Ændring i din faste aftale om
overførsel til Swedbank Sverige
Overførsel til konto i Swedbank via
henvendelse pr. telefon eller på
kontor
EU- og normalbetaling til udlandet
Indløsning af udenlandsk check

Pris i DKK
60,00/henvendelse

Bemærkning

Øvrigt
Efterlysning af udenlandske
betalinger, tilbagekaldelse,
gentagelse, ændring, forespørgsel
eller hvis modtagerbanken
uopfordret returnerer overførslen
Efterlysning af indenlandsk
overførsel og forespørgsel
Returnering af indenlandsk
overførsel som ikke kan placeres i
modtagerbanken
Betalingsservice via BS
Tilmelding, afmelding eller
flytning af BS-aftale via
internetbank
Tilmelding, afmelding eller
flytning af BS-aftale via filial
Fremfinding af bilag, kopi af check
Serviceydelser hvor der ikke er
fastsat en særskilt pris
Kontoudskrift
Kontoudskrift ved anmodning
Årsudskrift
Gebyr bevilget overtræk

Pris i DKK
200,00

Rykkerbrev

100,00

Overdragelse til inkasso

100,00

200,00
200,00
200,00

Samt udenlandske
omkostninger
Bemærkning
Samt evt. Udenlandske
omkostninger

200,00
25,00
0,00
0,00
50,00
125,00
600,00 pr time
0,00
50,00
0,00
300,00

Minimum 150 kr.

Bevilget overtræk kan
maksimalt gælde i 3 måneder
Rykkerbrev kan sendes fysisk
eller som besked i
Internetbanken.
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Modtagelse af underskrift på
dokumenter på vegne af andet
pengeinstitut
Brev om renteændring
Overførsel af børneopsparing til
andet pengeinstitut
Returnering beløb udgået konto

400,00
25,00
100,00
50,00

Gratis ved brug af e-Boks
Kun ved saldo under 3 000,00

