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Betalingsformidling
Beløbsoverførsel manuelt foretaget af Sparekassen Kronjylland
(gratis ved netbank, ved faste betalinger)

50 kr.

pr. overførsel

100 kr.

pr. overførsel

15 kr.

pr. kvittering

Beløbsoverførsel, returnering af uanbringelig beløb i fremmed pengeinstitut

25 kr.

pr. returneret beløb

Indbetalingskort, e-mail advisering

50 kr.

pr. e-mail

Indbetalingskort, fremsendelse af kvittering for gennemført betaling

50 kr.

pr. kvittering

Indbetalingskort, fremtidig betaling (gratis via netbank)

50 kr.

pr. indbetalingskort

Indbetalingskort, papiradvisering

50 kr.

pr. advis

50 kr.

pr. indbetalingskort

Beløbsoverførsel via Nationalbanken
Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering for gennemført overførsel

Indbetalingskort, straksbetaling (gratis via netbank)
FI-kreditor gebyr

200 kr.

pr. år

Kontoudskrift

15 kr.

pr. udskrift

Kontoudskrift med påmindelse om overtræk

30 kr.

pr. udskrift

Overførsel med lang besked til modtager
Returnering af BS-betaling

Kontanthåndtering
Indbetaling i automat – uden aftale med Nokas

9 kr.
250 kr.

pr. overførsel
pr. betaling

Gældende fra 1. november 2021
125 kr.*

* Erhverv og foreninger, der har brug for indbetaling af kontanter, optælling af mønter eller bestilling af byttepenge, skal indgå en aftale med
Nokas. Se priser og læs mere på https://www.nokas.dk/produkter/indbetalingsservice.
Uden aftale med Nokas koster det 125 kroner pr. gang og påbegyndt 30.000 kroner at indbetale sedler i Kontanten-pengeautomater eller at
få optalt mønter i Sparekassens mønttællere.
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Foreninger
Nominel rente

Foreningskonto
0 - 100.000 kr. (for intervallet):

0,0

Over 100.000 kr. (for intervallet):

-0,6

Foreningskredit
0 - 100.000 kr. (for intervallet):

0,0

Over 100.000 kr. (for intervallet):

-0,6

Foreninger
Foreningskonto

500 kr.

pr. år pr. konto

Foreningskredit

500 kr.

pr. år pr. konto

Netbank Forening
Netbank Forening+
Oprettelse af forening
Revurderingsgebyr
Valutaveksling, kasseekspedition – SparKron Garant
Valutaveksling, kasseekspedition – kunde, ikke-SparKron Garant
Ændring af fuldmagt eller bruger på netbank
Øvrige ændringer

0 kr.

pr. kvartal

250 kr.

pr. kvartal

1.000 kr.
min. 2.500/5.000/7.500 kr.

pr. oprettelse
pr. år

gratis
35 kr.

pr. ekspedition

1.000 kr.

pr. ændring

500 kr.

pr. ændring

Renterne er variable.

Garantkapital (ansvarlig kapital)
Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapitalgrundlag. Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital. Det skal
understreges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital.

For at være SparKron Garant og få adgang til fordelene skal selskabet
have 30.000 kroner i garantkapital. Der henvises til Sparekassens
forrentningspolitik. Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside.
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Kontanthåndtering
Optælling af mønt for kunder
Tuttet mønt til kunder
Udbetaling ved kasseekspedition

gratis
5 kr.

pr. optælling
pr. mønttut dog min. 50 kr. pr. ekspedition

gratis

Gældende pr. 01-02-2020
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Mastercard
Mastercard - debetkort

Normalpris

SparKron Garanter

Mastercard Business Standard Debit, kortafgift

150 kr.

pr. år

gratis*

Bestilling (= 1. års kortafgift)

150 kr.

pr. kort

gratis*

Genbestilling af pinkode

50 kr.

pr. bestilling

Udbetaling i fremmede pengeautomater i Danmark

6 kr.

pr. udbetaling

Udbetaling i udenlandske pengeautomater

6 kr.

pr. udbetaling

30 kr.

pr. udbetaling

Udbetaling ved kasse i fremmed pengeinstitut i Danmark

Mastercard - kreditkort
Mastercard Standard Business, kortafgift

298 kr.

pr. år

0 kr. pr. år*

Mastercard Guld Business, kortafgift

998 kr.

pr. år

499 kr. pr. år*

2.198 kr.

pr. år

1.099 kr. pr. år*

Mastercard Platinum Business, kortafgift
Mastercard, betalingspåmindelse

100 kr.

pr. påmindelse

Mastercard, ekspresbestilling

150 kr.

pr. kort

Mastercard, erstatningskort

100 kr.

pr. kort

Mastercard, inkassomeddelelse

100 kr.

Mastercard, genbestilling af pinkode

50 kr.

pr. meddelelse
pr. bestilling

Mastercard, kopi af nota (hvis nota stemmer med det fakturerede)

75 kr.

pr. nota

Mastercard, kontanthævning i pengeautomater

50 kr.

pr. hævning

Mastercard, kurerforsendelse

150 kr.

Mastercard, overdragelse til advokat

100 kr.

PriorityPass, kun i tilknytning til oprettelse af Mastercard Platinum, firma
PriorityPass, kortholderbesøg i lounge
PriorityPass, kortholders gæst i lounge

pr. forsendelse
pr. overdragelse

0 kr.

pr. kort

0 kr.

pr. besøg

200 kr.

pr. besøg pr. gæst

Kort, hastebestilling

300 kr.

pr. kort

Kortindsigelse, uberettiget

500 kr.

pr. postering/transaktion

Kortudskiftning, ekstraordinær

100 kr.

pr. kortudskiftning

Øvrige

* Der ydes rabat på ét Mastercard pr. SparKron Garant

For kontanthævninger i kontantautomater gælder følgende begrænsninger:
Mastercard Standard Debit: 5.000 kroner pr. dag, maks. 30.000 kroner pr. løbende 30 dage.
Mastercard Stardard: 3.000 kroner pr. dag, maks. 15.000 kroner pr. løbende 30 dage.
Mastercard Guld: 6.000 kroner pr. dag, maks. 30.000 kroner pr. løbende 30 dage.
Mastercard Platinum: 10.000 kroner pr. dag, maks. 50.000 kroner pr. løbende 30 dage.
Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde:
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Sparekassen Kronjyllands markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 1,5 procent.
Andre Dagligt offentliggjorte valutaer: Sparekassen Kronjyllands markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 2,0 procent.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.

Garantkapital (ansvarlig kapital)
Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapitalgrundlag. Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital. Det skal
understreges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital.

For at være SparKron Garant og få adgang til fordelene skal selskabet
have 30.000 kroner i garantkapital. Der henvises til Sparekassens
forrentningspolitik. Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside.
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Visa/Dankort, Dankort og hævekort
Visa/Dankort, Dankort og hævekort
Dankort, kortafgift

Normalpris
gratis

SparKron Garanter
pr. Dankort

Udbetaling i ”Kontanten” pengeautomater

0 kr.

pr. udbetaling

Udbetaling i danske pengeautomater

5 kr.

pr. udbetaling

Visa/Dankort, udbetaling i udenlandske pengeautomater

5 kr.

pr. udbetaling

Visa/Dankort, bestilling (= 1. års kortafgift)
Visa/Dankort, forøgelse af forbrugslimit
Visa/Dankort, kortafgift
Visa/Dankort med individuelt billede
Visanota, rekvisition

198 kr.

pr. kort

gratis*

timebetaling minimum 250 kr.
198 kr.
75 kr.

pr. år

gratis*

pr. kort + kortafgift

200 kr.

pr. nota

Kort, hastebestilling

300 kr.

pr. kort

Kortindsigelse, uberettiget

500 kr.

pr. postering/transaktion

Kortudskiftning, ekstraordinær

100 kr.

pr. kortudskiftning

Returnering af dankortnota

250 kr.

pr. nota

Øvrige

* Der ydes rabat på ét Visa/Dankort pr. SparKron Garant

Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde:
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Kursen fastsat af VISA på ekspeditionsdagen i Sparekassen tillagt 1 procent.
Andre Dagligt offentliggjorte valutaer: Kursen fastsat af VISA ekspeditionsdagen i Sparekassen tillagt 1,5 procent. Undtagelser kan forekomme.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.

Garantkapital (ansvarlig kapital)
Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapitalgrundlag. Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital. Det skal
understreges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital.

For at være SparKron Garant og få adgang til fordelene skal selskabet
have 30.000 kroner i garantkapital. Der henvises til Sparekassens
forrentningspolitik. Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside.
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Øvrige services
Behandling af pant ved skifte ved fremmed pengeinstitut

800 kr.

pr. pant

Boksleje, bogboks

250 kr.

pr. år, inkl. moms

Boksleje, boks 0-6 cm

500 kr.

pr. år, inkl. moms

700 kr.

pr. år, inkl. moms

1.000 kr.

pr. år, inkl. moms

Boksleje, boks 7-20 cm
Boksleje, boks over 21 cm
Boksleje, feriedepot

500 kr.

pr. ekspedition

Deponering, i henhold til Deponeringsloven

500 kr.

pr. ekspedition

Engagementsforespørgsler
Godkendelse af kapital
Huslejeadministration

timebetaling

minimum 1 time

1.500 kr.

pr. godkendelse

15 kr.

pr. opkrævning pr. lejer

Kreditoplysning, afgivelse

750 kr.

pr. oplysning

Kreditoplysning, indhentelse

250 kr.

pr. oplysning + omkostninger til bank/bureau

Kreditoplysning, kopi til omspurgte på begæring

10 kr.

pr. side. Maksimum 200 kr.

Løn, afvisning/returnering

350 kr.

pr. afvisning

Periodiseringsmeddelelse
(opgørelse af datorenter pr. selvvalgt dato og frekvens)

100 kr.

pr. meddelelse

Revurderingsgebyr

2.500 kr.

/ 5.000 kr. pr. år

Separat klientkonto, oprettelse

1.000 kr.

pr. konto

Timebetaling

750 kr.

pr. time

Tinglysning af skifteretsattest til brug som adkomst på ejendom

500 kr.

pr. skifteretsattest

Udskrift fra Erhvervsstyrelsen

200 kr.

pr. udskrift + omkostninger til Erhvervs
styrelsen

375 kr.

pr. kvartal

netbank Erhverv
BankConnect-aftale
BankConnect-aftale, oprettelse af aftale

1.000 kr.

pr. oprettelse

BankConnect-aftale, ændring af bruger

300 kr.

pr. ændring

netbank Erhverv, inkl. netbankforsikring

250 kr.

pr. kvartal

netbank Erhverv+, inkl. netbankforsikring

375 kr.

pr. kvartal

netbank Erhverv+, oprettelse af aftale, instruktion m.v.
netbank, administration af brugere
Realtidskurser i netbank

1.000 kr.
300 kr.
25 kr.

pr. oprettelse
pr. gang
pr. måned. Opkræves kvartalsvis
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