Prisbog for serviceydelser overfor private forbrugere
Indhold

I denne prisbog kan du se priser for serviceydelser, som Sydbank beregner over
for forbrugere.

Generelt

Som Sydbank Favorit kunde kan du selv vælge dine fordele:
Sydbank Favorit: Antal valgfrie for- Samlet økonomi:
dele:
Favorit
0
Under 50.000 kr.
Favorit 3
3
50.000 kr. eller derover
Favorit 5
5
300.000 kr. eller derover
Favorit 7
7
1 mio. kr. eller derover
Favorit 10
10
2 mio. kr. eller derover
Vi gør opmærksom på, at Sydbank har indført et kundegebyr på 50
kr. om måneden til bankens Favorit-kunder, der har et forretningsomfang i banken, der er mindre end 300.000 kr.

Fordele

Du kan vælge imellem følgende fordele – rabatten opnås ved at vælge fordelen:
Rabat på kort uden rejseforsikring (rabatten gælder årsgebyret for det første
kort) Rabatpris:
Basispris
Favorit 3
Favorit 5
Favorit 7
Favorit 10
Mastercard Dankort
195 kr.
150 kr.
150 kr.
Gratis
Gratis
pr. år
Dankort
195 kr.
150 kr.
150 kr.
Gratis
Gratis
pr. år
Mastercard Classic Credit/Debit
195 kr.
150 kr.
150 kr.
Gratis
Gratis
pr. år
Rabat på kort med rejseforsikring (rabatten gælder årsgebyret for det første
kort) Rabatpris:
Basispris
Favorit 3
Favorit 5
Favorit 7
Favorit 10
Mastercard Gold Credit/Debit
795 kr.
795 kr.
795 kr.
295 kr.
195 kr.
pr. år
Mastercard Gold Plus Credit/Debit
1.195 kr.
1.195 kr.
1.195 kr.
695 kr.
395 kr.
pr. år
Mastercard Platinum Credit/Debit
2.195 kr.
2.195 kr.
2.195 kr.
1.295 kr.
995 kr.
pr. år

Sydbank Favorit (fortsat)
Basispris

Favorit 3

Favorit 5

Favorit 7

Mastercard Familiekort Credit/Debit
195 kr.
195 kr.
195 kr.
pr. år

Favorit 10

195 kr.

195 kr.

Mastercard Dobbeltkort Credit/Debit
Gold
195 kr.
pr. år
Gold Plus
195 kr.
pr. år
Platinum
195 kr.
pr. år

195,00 kr.

97,50 kr.

Gratis

Gratis

195,00 kr.

146,25 kr.

97,50 kr.

48,75 kr.

195,00 kr.

146,25 kr.

97,50 kr.

48,75 kr.

Gratis valutaveksling (gælder ikke når kreditkort benyttes)
Basispris
Favorit 3
Favorit 5
Favorit 7
Forudbestilt
100% rabat
valuta til levering i filialer,
75,00 kr. pr.
bestilling

Favorit 10

Rabat på hævninger (Gælder for pengeautomater i Danmark og i EUR i EUlande. Gælder ikke når kreditkort benyttes)
Basispris
Favorit 3
Favorit 5
Favorit 7
Favorit 10
8,00 kr. pr.
100% rabat – gælder op til 30 hævninger pr. år
hævning
Spær alt-i-en-fart
Favorit
Favorit 3
Ikke muligt

Favorit 5

Favorit 7

Favorit 10

Gratis

Gratis brug af Sydbank Frikort ® via Sydbank Netbank
Basispris
Favorit 3
Favorit 5
Favorit 7
100,00 kr.
100% rabat
pr. gang

Favorit 10

Sydbank Favorit (fortsat)
Invitation til 4 årlige investerings webinar
Favorit
Ikke muligt

Favorit 3

Favorit 5

Favorit 7

Favorit 10

Favorit 7

Favorit 10

Favorit 5
Favorit 7
100% rabat

Favorit 10

Gratis

Investor+
Favorit
Ikke muligt

Favorit 3

Gratis kortdesign
Basispris
Favorit 3
100,00 kr.
pr. billede

Favorit 5
Gratis

Boligpakker med rabatter
Basispris
Favorit 3
Favorit 5
Favorit 7
Favorit 10
Låneovervågning
Ikke muligt
Gratis
Rabat på garantier overfor sælger eller byggefirma
Garantier – ejerskifte, nøglefærdigt byggeri, entreprise med rater
5.000,00 kr.
50% rabat
Garantier – projektkøb
5.000,00 kr.
50 % rabat
Rabat på ekspedition af byggesag
Nøglefærdigt byggeri, Projektkøb, Selvbyg, Medbyg, Entreprise m/rater
7.000,00 kr.
50% rabat
Nyhedsmail
Ikke muligt
Gratis
Oplevelser for hele familien
Særlige fordele og arrangementer til børnefamilien
Et medlemskab dækker 2 voksne og op til 3 børn.
Favorit
Favorit 3
Favorit 5
Favorit 7
Ikke muligt

Gratis

Favorit 10

Sydbank Favorit (fortsat)
Generelle fordele Fordele du altid har som Sydbank Favorit kunde:
Loyalitetsrabat – år som kunde i banken
Rabat på etableringsomkostninger ved etablering og forhøjelse af lån og kreditter. (Rabatten gælder ikke offentlige afgifter)
Under 3 år

3 år og
derover

5 år og
derover

7 år og
derover

10 år og
derover

0% rabat

5% rabat

7% rabat

10% rabat

20% rabat

Rabat på forsikring
Favorit
Favorit 3
Favorit 5
Favorit 7
Favorit 10
Hvis du samler dine forsikringer hos Alm- Brand, kan du få op til 15 % rabat på
dine forsikringer. For at få rabatten skal du have en Indboforsikring og én eller
flere af følgende forsikringer: Ulykkesforsikring, Bilforsikring, Husforsikring/Sommerhusforsikring.
Udlånsrentesatser
Favorit
Basis rentesatser

Favorit 3
Basis rentesatser

Favorit 5
Gode rentesatser

Favorit 7
Bedre rentesatser

Favorit 10
De bedste
rentesatser

Betalinger og
budget

Betaling af indbetalingskort
- ved aftale om samlebetaling pr. stk.
- uden aftale om samlebetaling pr. stk.

15,00 kr.
50,00 kr.

Pengeoverførsler (i Danmark)
- overførsel i DKK til egne konti i Sydbank

10,00 kr.

- overførsel i DKK til anden persons konto
stående ordre pr. stk.
engangsoverførsel pr. stk.
- Standardoverførsel
- Sammedags-overførsel til konto i anden bank
- Straks-overførsel til konto i anden bank

50,00 kr.
50,00 kr.
55,00 kr.

Oprettelse af fast overførsel til tredjemand
Ændring af fast overførsel til tredjemand

50,00 kr.
50,00 kr.

Overførsel i VALUTA 1 til egne konti i Sydbank
- meddelelse på kontoudskrift pr. stk.

15,00 kr.

1 veksling

sker til strakskurs

Overførsel i VALUTA1 til anden persons konto i Sydbank
- meddelelse på kontoudskrift
stående ordre pr. stk.
engangsoverførsel pr. stk.
1 veksling

0,00 kr.

25,00 kr.
35,00 kr.

sker til strakskurs

+ yderligere gebyr, hvis der ønskes kvittering, pr. stk.
Tilmelding af betalingsaftale til Betalingsservice via bankmedarbejder
Betaling via Betalingsservice
Afvisning af BS-betaling på kundens foranledning, pr. konto pr. dag
Tilbageførsel af BS pga manglende dækning, pr. konto pr. dag
Returnering af uanbringelig overførsel inkl. meddelelse
Afvisning af betaling
Overførsel til konto i andet pengeinstitut via Nationalbanken
Budgetskema pr. udskrift
Halvårskonto
- den første hævning i hvert kalenderhalvår
- de næste hævninger pr. gang
Sydbank Plus
- den første hævning i hver måned
- de næste hævninger pr. gang

25,00 kr.
50,00 kr.
0,00 kr.
50,00 kr.
300,00 kr.
50,00 kr.
300,00 kr.
250,00 kr.
600,00 kr.

0,00 kr.
25,00 kr.
0,00 kr.
40,00 kr.

Almindelige serviceydelser (fortsat)
Kunde- / kontogebyr

Kundegebyr pr. måned (drift af en konto)
Favorit 5, 7, 10 og PB-kunder
18/29 – kunder
Kontogebyr - Basal indlånskonto, pr. måned (drift af en konto)
Kontogebyr - Basal betalingskonto, pr. måned (drift af en konto)
Kontogebyr – Forvaltningsafdelingen, pr. år (drift af en konto)
Kontogebyr – Gældssaneringskonto, pr. kvartal (drift af en konto)

50,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
15,00 kr.
35,00 kr.
625,00 kr.
250,00 kr.

Øvrige priser

Rasmus Klump sparebøsse, pr. stk.
50,00 kr.
- gratis ved oprettelse af Rasmus Klump konto eller børneopsparing.
Årsudskrift på papir, pr. udskrift
25,00 kr.
Kontoudskrift på papir, pr. udskrift
25,00 kr.
Øvrige kontoudskrifter
0,00 kr.
Posteringsoversigt
50,00 kr.
Kontooversigt
50,00 kr.
Forespørgsel om saldo- og posteringsoplysninger, pr. forespørgsel
50,00 kr.
Proformaopgørelse, pr. konto
timelønsats minimum 175,00 kr.
Proformaopgørelse ved dødsbo
175,00 kr.
Oversigt over anskaffelseskurs og tidspunkter
for aktier og investeringsbeviser ved dødsbo timelønsats minimum 800,00 kr.
Rekonstruktion af kontoudskrifter og årsoversigter, pr. stk. inkl. moms 500,00 kr.
Fotokopiering/Fax, pr. stk.
10,00 kr.
- minimum
100,00 kr.
Timelønssats
1.000,00 kr.
Udlevering af møntruller
- pr. ekspedition
2,00 kr. pr. rulle + ekspeditionsgebyr 30,00 kr.
Brug af mønttæller, pr. gang
- Kunder under 18 år.
0,00 kr.
- Øvrige
50,00 kr.
Udlevering af forudbestilte danske kroner, i udvalgte filialer,
pr. bestilling¹
75,00 kr.
¹ (Op til 100% rabat via Sydbank Favorit - se side 2-5)
Bodeling excl. pensionsmidler, timelønssats
800,00 kr.
Særskilt meddelelse om renteændring
25,00 kr.
Overførsel af Aktiesparekonto til andet pengeinstitut
800,00 kr.
Opgørelse af dobbelt oprettet Aktiesparekonto
800,00 kr.

Puljer

Grundgebyr
Grundgebyret beregnes som et vægtede gennemsnit af følgende satser inden for
de respektive beløbsintervaller:
Af puljeindskuddet, af de første 300.000 kr.
Af puljeindskuddet mellem 300.000 kr. og 500.000 kr.
Af puljeindskuddet, større end 500.000 kr.

0,50 % p.a.
0,30 % p.a.
0,15 % p.a.

Puljevalgsgebyr
Satsen for puljevalgsgebyret varierer afhængig af den valgte pulje (investeringsprofil):
Af puljeindskuddet i Konservativ Pulje
Af puljeindskuddet i Balanceret Pulje
Af puljeindskuddet i Vækstorienteret Pulje
Af puljeindskuddet i Aggressiv Pulje

0,40 % p.a.
0,60 % p.a.
0,75 % p.a.
0,85 % p.a.

Derudover betaler puljedeltagerne en forholdsmæssig andel af
puljernes handelsomkostninger.
Ændring af puljesammensætning

0,00 kr.

Flyttegebyr

Til andre pengeinstitutter, pr. flytning
- hvis depot
Til forsikringsselskab

600,00 kr.
800,00 kr.
800,00 kr.

PAL-skattefritagelse

Registrering af PAL-skattefritagelse
Registrering af PAL-skattepligtens genindtræden

800,00 kr.
800,00 kr.

Gebyrerne skal betales af frie midler.

Kapital-/Rate- og
Selvpension
samt Aldersopsparing

Proformaopgørelse, pr. opgørelse ¹
Bodeling, pr. time – minimum 1 time
Helophævelse i utide, pr. ophævelse
Deludbetaling, pr. udbetaling
Tilbageførsel af pensionsindbetaling
Opsplitning af pensionsordning i flere konti
Overførsel af Kapitalpension til Aldersopsparing, pr. konto
Deloverførsel af Kapitalpension til Alderspension, pr. konto
¹

Unoterede
kapitalandele

800,00 kr.
800,00 kr.
800,00 kr.
800,00 kr.
600,00 kr.
800,00 kr.
800,00 kr.
1.000,00 kr.

Gebyret skal betales af frie midler.

Vedr. håndtering af unoterede kapitalandele – se: Administration af værdipapirer

Kundebokse

Oprettelse for kunder med Nemkonto i Sydbank, inkl. moms
Lille - Bokshøjde ca. 0 – 10 cm, pr. år inkl. moms 1
Mellem - Bokshøjde ca. 10 - 20 cm, pr. år inkl. moms 1
Stor - Bokshøjde ca. 30 cm og større, pr. år inkl. moms 1
1

400,00 kr.
800,00 kr.
1.600,00 kr.
2.400,00 kr.

Opkræves som forudbetaling med 1/4 af den årlige pris hvert kvartal, første gang den
1. januar 2021 for perioden frem til den 31. marts 2021.

Opboring, inkl. moms
Udskiftning af lås, inkl. moms

3.000,00 kr.
1.000,00 kr.

Dankort

Lukket for nysalg
Hævegrænser 3
- Sydbanks pengeautomater i DK indenfor bankens åbningstid7
- Sydbanks pengeautomater i DK udenfor bankens åbningstid7
- Øvrige pengeautomater i DK pr. dag

10.000,00 kr.
6.000,00 kr.
2.000,00 kr.

Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Dankort er beløbsgrænsen for
køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb
Hævning af kontanter i Danmark
I forretninger, der er tilsluttet dankortsystemet
I Sydbanks pengeautomater
I andre pengeinstitutter og posthuse, pr. hævning 1

0,00 kr.
0,00 kr.
8,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Udstedelse af Dankort (udstedelse af debetkort)
Årligt kortgebyr (løbende adgang til et debetkort)

0,00 kr.
195,00 kr.

Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort
Udlevering af betalingskort sendt til banken
Erstatningskort, pr. kort
Eget design af Dankort, pr. billede 2

60,00 kr.
250,00 kr.
150,00 kr.
100,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Genbestilling af pinkode
Én pinkode til flere kort
Uberettiget indsigelse
Fremfinding af nota
- såfremt nota er i overensstemmelse med fakturerede, pr. nota
- i øvrige tilfælde
Returnering på grund af manglende dækning

60,00 kr.
0,00 kr.
250,00 kr.
200,00 kr.
0,00 kr.
300,00 kr.

1

Gratis for kort til 18/29 Konto.

2

Eget design er gratis på Dankort til 18/29 Konto
Ved første ombytning til Dankort med eget design betales alene pris for eget design.

3

Spil og lotteri
Benyttes kortet hos beløbsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål,
herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der
være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.

7

Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 9-18.

Hævekort (fortsat)
Money Kort

Lukket for nysalg
Udstedelse af Money kort (udstedelse af debetkort)
Årligt kortgebyr (løbende adgang til et debetkort)
Erstatningskort, pr. kort

BlueCard

Lukket for nysalg
Hævegrænser 1
- Sydbanks pengeautomater i DK indenfor bankens åbningstid7
- Sydbanks pengeautomater i DK udenfor bankens åbningstid7
- Øvrige pengeautomater i DK pr. dag

10.000,00 kr.
6.000,00 kr.
2.000,00 kr.

Brug af BlueCard, pr. hævning
Erstatningskort, pr. kort
Genbestilling af pinkode
Én pinkode til flere kort

5,00 kr.
150,00 kr.
60,00 kr.
0,00 kr.

Uberettiget indsigelse
Fremfinding af nota
- såfremt nota er i overensstemmelse med fakturerede, pr. nota
- i øvrige tilfælde
Returnering på grund af manglende dækning

250,00 kr.

1

7

Visa/Dankort

0,00 kr.
0,00 kr.
25,00 kr.

200,00 kr.
0,00 kr.
300,00 kr.

Spil og lotteri
Benyttes kortet hos beløbsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål,
herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der
være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.
Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 9-18.

Hævegrænser i Danmark 6
- Sydbanks pengeautomater i DK indenfor bankens åbningstid7
- Sydbanks pengeautomater i DK udenfor bankens åbningstid7
- Øvrige pengeautomater i DK pr. dag

10.000,00 kr.
6.000,00 kr.
2.000,00 kr.

Forbrugsgrænser i udlandet
- Kontante hævninger pr. døgn
- Kontante hævninger pr. løbende 30 dage
- Forbrug pr. løbende 30 dage

2.000,00 kr.
25.000,00 kr.
25.000,00 kr.

Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Visa/Dankort er beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.

Hævekort (fortsat)
Hævning af kontanter i Danmark
I forretninger, der er tilsluttet dankortsystemet
I Sydbanks pengeautomater
I andre pengeautomater i Danmark og posthuse, pr. hævning 2

0,00 kr.
0,00 kr.
8,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Brug i udlandet3
- i EUR som hævekort i EU-land, pr. hævning 2

8,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

- øvrige som hævekort, pr. hævning
- som betalingskort 4

1,5 % min. 40,00 kr.
0,00 kr.

Nulstilling af forbrug, pr. nulstilling
(kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank)

250,00 kr.

Årligt kortgebyr 1 + 2 (løbende adgang til et debetkort)

195,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Udstedelse af Visa/Dankort (udstedelse af debetkort)
Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort
Udlevering af betalingskort sendt til banken
Erstatningskort, pr. kort
Eget design af Visa/Dankort, pr. billede 5

0,00 kr.
60,00 kr.
250,00 kr.
150,00 kr.
100,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Genbestilling af pinkode
Én pinkode til flere kort
Uberettiget indsigelse
Fremfinding af nota
- såfremt nota er i overensstemmelse med fakturerede, pr. nota
- i øvrige tilfælde
Chargeback efter udløb af frist - forsøg på tilbageførsel af kortbetaling
Kurérgebyr pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU,
Schweiz og Liechtenstein
Returnering på grund af manglende dækning

60,00 kr.
0,00 kr.
250,00 kr.
200,00 kr.
0,00 kr.
555,00 kr.
500,00 kr.
300,00 kr.

1

Det årlige kortgebyr opkræves forud.

2

Gratis for kort til 18/29 Konto.
Ved brug af Visa/Dankort i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til danske
kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den
enkelte valuta med et tillæg, som redegjort nedenfor.
a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på
bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 1,5 %.
b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 2,0 %. Undtagelser kan forekomme.
Forretninger i udlandet og alle danske og udenlandske netbutikker, kan kræve gebyr
ved køb. Gebyret oplyses af forretningen.

3

4

Hævekort (fortsat)
5

Eget design er gratis på Visa/Dankort til 18/29 Konto.
Ved første ombytning til Visa/Dankort med eget design betales alene pris for eget design.

6

7

Spil og lotteri
Benyttes kortet hos beløbsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål,
herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der
være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.
Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 9-18.

Sydbank Master- Forbrugsgrænser på Mastercard-delen 6
card Dankort
i Danmark
- Sydbanks pengeautomater i DK indenfor bankens åbningstid7
- Sydbanks pengeautomater i DK udenfor bankens åbningstid7
- Øvrige pengeautomater i DK pr. dag
i udlandet
- Kontante hævninger pr. døgn
- Forbrug pr. dag
- Forbrug pr. løbende 30 dage

10.000,00 kr.
30.000,00 kr.
200.000,00 kr.

Hævegrænser på Dankort-delen 6
- Sydbanks pengeautomater i DK indenfor bankens åbningstid7
- Sydbanks pengeautomater i DK udenfor bankens åbningstid7
- Øvrige pengeautomater i DK pr. dag

2.000,00 kr.
2.000,00 kr.
2.000,00 kr.

10.000,00 kr.
5.000,00 kr.
5.000,00 kr.

Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Mastercard Dankort er beløbsgrænsen uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
Hævegebyrer i Danmark
I Sydbanks pengeautomater
I andre pengeautomater i Danmark, posthuse eller ved kassen i
andre pengeinstitutter, pr. hævning 2

0,00 kr.
8,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Hævegebyrer i udlandet3
- i EUR som hævekort i EU-land, pr. hævning 2

8,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

- øvrige som hævekort, pr. hævning
- som betalingskort 4

1,5 % min. 40,00 kr.
0,00 kr.

Ændring af forbrugsgrænse
(kun muligt på Mastercard-delen af Sydbank Mastercard Dankort)
Nulstilling af forbrug i udlandet, pr. nulstilling
(kan kun ske undtagelsesvis og iflg. aftale med Sydbank)

100,00 kr.
250,00 kr.

Hævekort (fortsat)
Årligt kortgebyr 1 + 2 (løbende adgang til et debetkort)

195,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Udstedelse af Sydbank Mastercard Dankort (udstedelse af debetkort)
Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort
Udlevering af betalingskort sendt til banken
Hastebestilling
Erstatningskort, pr. kort5
Eget design af Sydbank Mastercard Dankort, pr. billede 5

0,00 kr.
60,00 kr.
250,00 kr.
250,00 kr.
150,00 kr.
100,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Genbestilling af pinkode
Én pinkode til flere kort
Uberettiget indsigelse
Fremfinding af nota
- såfremt nota er i overensstemmelse med fakturerede, pr. nota
- i øvrige tilfælde
Chargeback efter udløb af frist - forsøg på tilbageførsel af kortbetaling
Kurérgebyr pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU,
Schweiz og Liechtenstein
Returnering på grund af manglende dækning

60,00 kr.
0,00 kr.
250,00 kr.
200,00 kr.
0,00 kr.
555,00 kr.
500,00 kr.
300,00 kr.

Referencekurs
Ved brug af Mastercard-delen af Sydbank Mastercard Dankort i udlandet vil
omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) ske til den af
Mastercard til hver tid fastsatte valutakurs, der fremgår af
www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som
redegjort nedenfor.
a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,17% (Mastercards tillæg) +1,5 % (bankens tillæg).
b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på
bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,90% (Mastercards tillæg) + 2,0 % (bankens tillæg). Undtagelser kan forekomme.
1

Det årlige kortgebyr opkræves forud.

2

Gratis for kort til 18/29 Konto, 18/29 Privat, 18/29 Budgetkonto, Private Banking og
Private Banking Elite.
Ikke muligt med Dankort-delen af Sydbank Mastercard Dankort
Forretninger i udlandet og alle danske og udenlandske netbutikker, kan kræve gebyr
ved køb. Gebyret oplyses af forretningen. Der kan være lokale begrænsninger.

3
4

5

Ved 1. udskiftning til Sydbank Mastercard Dankort med eget design betales alene prisen for eget design. Gratis for Private Banking og Private Banking Elite

6

Spil og lotteri
Benyttes kortet hos beløbsmodtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål,
herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der
være en begrænsning i brug af kortet på 5.000 kr. pr. døgn.

7

Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 9-18.

Hævekort (fortsat)
Sydbank
Mastercard
Junior

Udstedelse af Mastercard Junior (udstedelse af debetkort)
Årligt kortgebyr (løbende adgang til et debetkort)

0,00 kr.
0,00 kr.

Forbrugsgrænser
- Kontanthævning pr. dag
- Forbrug pr. dag inkl. kontanthævning
- Forbrug pr. løbende 30 dage inkl. kontanthævning

500,00 kr.
1.000,00 kr.
10.000,00 kr.

Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Mastercard (alle korttyper) er
beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
Hævning af kontanter i Danmark
I Sydbanks pengeautomater
I andre pengeautomater i Danmark og posthuse, pr. hævning 1+2
Som betalingskort 3
Hævning i udlandet 3+4
- i EUR som hævekort i EU-land, pr. hævning 1+2
- øvrige som hævekort, pr. hævning
- som betalingskort

0,00 kr.
8,00 kr.
Typisk 0,00 kr.

8,00 kr.
1,5 % min. 40,00 kr.
Typisk 0,00 kr.

Erstatningskort, hvis beskadiget
50,00 kr.
Genbestilling af pinkode
60,00 kr.
Ændring af forbrugsgrænse
0,00 kr.
Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg.
aftale med Sydbank)
250,00 kr.
Chargeback efter udløb af frist - forsøg på tilbageførsel af kortbetaling 555,00 kr.
Kurérgebyr, pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU
Schweiz og Lichtenstein
500,00 kr.
Referencekurs
Ved brug af Mastercard Junior i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til
danske kroner (DKK) ske til den af Mastercard til hver en tid fastsatte valutakurs,
der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg,
som redegjort nedenfor.
a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på
bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,17% (Mastercards tillæg)
+ 1,5 % (bankens tillæg).
b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på
bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,90% (Mastercards tillæg)
+ 2,0 % (bankens tillæg). Undtagelser kan forekomme.
1

Gratis for kort til Skolekonto.

2

Gebyr tilskrives ultimo hver måned.

3

Ved brug af Mastercard Junior i udlandet og i udenlandske internetforretninger, kan
forretningen opkræve et gebyr. Gebyret oplyses af forretningen.

4

Der kan være lokale begrænsninger

Hævekort (fortsat)
Sydbank
Mastercard
Ung Debit

Udstedelse af Sydbank Mastercard Ung Debit (udstedelse af debetkort) 0,00 kr.
Årligt kortgebyr – betales forud (løbende adgang til et debetkort)
- uden forsikring
0,00 kr.
- med forsikring
345,00 kr.
Forbrugsgrænser 1
- Kontanthævning pr. dag
5.000,00 kr.
- Forbrug pr. dag inkl. kontanthævning
30.000,00 kr.
- Forbrug pr. løbende 30 dage inkl. kontanthævning
100.000,00 kr.
Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Mastercard (alle korttyper) er
beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
Hævning af kontanter i Danmark
I Sydbanks pengeautomater
0,00 kr.
I andre pengeautomater i Danmark og posthuse, pr. hævning 2+3
8,00 kr.
4
Som betalingskort
Typisk 0,00 kr.
1+4
Hævning i udlandet
- i EUR som hævekort i EU-land, pr. hævning 2+3
8,00 kr.
- øvrige som hævekort, pr. hævning
1,5 % min. 40,00 kr.
- som betalingskort
Typisk 0,00 kr.
Hastebestilling
Erstatningskort 5
Eget design af Mastercard Ung Debit, pr. billede 6
Kurérgebyr, pr. forsendelse til udlandet uden for Norden, EU,
Schweiz og Liechtenstein
Uberettiget indsigelse
Fremskaffelse af nota (hvis egen postering)
Chargeback efter udløb af frist - forsøg på tilbageførsel af kortbetaling
Genbestilling af pinkode

250,00 kr.
150,00 kr.
100,00 kr.

Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort
Udlevering af betalingskort sendt til banken
Ændring af forbrugsgrænse

60,00 kr.
250,00 kr.
100,00 kr.

Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg.
aftale med Sydbank)

250,00 kr.

500,00 kr.
250,00 kr.
200,00 kr.
555,00 kr.
60,00 kr.

Referencekurs
Ved brug af Mastercard Ung Debit i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta
til danske kroner (DKK) ske til den af Mastercard til hver en tid fastsatte valutakurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort nedenfor.
c) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på
bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,17% (Mastercards tillæg)
+ 1,5 % (bankens tillæg).
d) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på
bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,90% (Mastercards tillæg)
+ 2,0 % (bankens tillæg). Undtagelser kan forekomme.

Hævekort (fortsat)

Sydbank
Mastercard
Debit

1

Der kan være lokale begrænsninger.

2

Gratis for kort til Startjobkonto, 18/29 Konto, 18/29 Privat og 18/29 Budgetkonto

3

Gebyr tilskrives ultimo hver måned

4

Udenlandske betalingsmodtagere og alle danske og udenlandske netbutikker kan
have gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen.

5

Ved 1. udskiftning til Mastercard Debit med eget design betales alene prisen for eget
design.

6

Eget design er gratis på Mastercard Ung Debit til StartJobkonto, 18/29 Konto, 18/29
Privat og 18/29 Budgetkonto.

Udstedelse af Sydbank Mastercard Debit (udstedelse af debetkort)
0,00 kr.
Årligt kortgebyr – betales forud – privat (løbende adgang til et debetkort)
- Classic uden forsikring
195,00 kr.
- Gold Basis
580,00 kr.
- Gold
795,00 kr.
- Gold Plus
1.195,00 kr.
- Platinum
2.195,00 kr.
- Gold /Platinum uden rejseforsikring 1
150,00 kr.
- Familiekort eller Dobbeltkort 1
195,00 kr.
(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Forbrugsgrænser Classic, Gold og Gold Basis 2
- Sydbanks pengeautomater i bankens åbningstid7
- Sydbanks pengeautomater udenfor bankens åbningstid7
- Øvrige pengeautomater i Danmark og udlandet pr. dag
- Samlet forbrug pr. dag inkl. kontanthævning
- Samlet forbrug pr. løbende måned inkl. kontanthævning

10.000,00 kr.
5.000,00 kr.
5.000,00 kr.
30.000,00 kr.
200.000,00 kr.

Forbrugsgrænser Gold Plus 2
- Sydbanks pengeautomater i bankens åbningstid7
- Sydbanks pengeautomater udenfor bankens åbningstid7
- Øvrige pengeautomater i Danmark og udlandet pr. dag
- Samlet forbrug pr. dag inkl. kontanthævning
- Samlet forbrug pr. løbende måned inkl. kontanthævning

10.000,00 kr.
7.000,00 kr.
7.000,00 kr.
50.000,00 kr.
200.000,00 kr.

Forbrugsgrænser Platinum 2
- Sydbanks pengeautomater i bankens åbningstid7
- Sydbanks pengeautomater udenfor bankens åbningstid7
- Øvrige pengeautomater i Danmark og udlandet pr. dag
- Samlet forbrug pr. dag inkl. kontanthævning
- Samlet forbrug pr. løbende måned inkl. kontanthævning

10.000,00 kr.
10.000,00 kr.
10.000,00 kr.
100.000,00 kr.
400.000,00 kr.

Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Mastercard (alle korttyper) er
beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.

Hævekort (fortsat)
Hævning af kontanter i Danmark
I Sydbanks pengeautomater
I andre pengeautomater i Danmark og posthuse, pr. hævning 3+4

0,00 kr.
8,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Som betalingskort 5
Hævning i udlandet 2+5
- i EUR som hævekort i EU-land, pr. hævning 3+4

Typisk 0,00 kr.
8,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

- øvrige som hævekort, pr. hævning
- som betalingskort

1,5 % min. 40,00 kr.
Typisk 0,00 kr.

Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort
Udlevering af betalingskort sendt til banken
Hastebestilling
Erstatningskort 6

60,00 kr.
250,00 kr.
250,00 kr.
150,00 kr.

Eget design af Mastercard Classic Debit, pr. billede 6

100,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Kurérgebyr, pr. forsendelse til udlandet udenfor Norden,
EU, Schweiz og Liechtenstein
Uberettiget indsigelse
Fremfinding af nota (hvis egen postering)
Chargeback efter udløb af frist - forsøg på tilbageførsel af kortbetaling
Genbestilling af pinkode
Ændring af forbrugsgrænser
Loungeadgang for Platinum-kortholder – 5 gratis besøg pr. år
herefter pr. besøg - i danske lounges
- i udenlandske lounges
Én gæst kan modregnes i besøgene
Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg.
aftale med Sydbank)

500,00 kr.
250,00 kr.
200,00 kr.
555,00 kr.
60,00 kr.
100,00 kr.
200,00 kr.
250,00 kr.

250,00 kr.

Referencekurs
Ved brug af Mastercard Debit i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til
danske kroner (DKK) ske til den af Mastercard til hver en tid fastsatte valutakurs,
der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg,
som redegjort nedenfor.
a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på
bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,17% (Mastercards tillæg)
+ 1,5% (bankens tillæg).
b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på
bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,90% (Mastercards tillæg)
+ 2,0% (bankens tillæg). Undtagelser kan forekomme.

Hævekort (fortsat)
1

Kan kun udstedes, hvis kunden i forvejen har et Sydbank Mastercard Business Debit
med rejseforsikring eller et Sydbank Mastercard Private eller Business kreditkort med
rejseforsikring.

2

Der kan være lokale begrænsninger.

3

Gratis for kort til Startjobkonto , 18/29 Konto, 18/29 Privat og 18/29 Budgetkonto

4

Gebyr tilskrives ultimo hver måned.

5

Udenlandske betalingsmodtagere og alle danske og udenlandske netbutikker kan
have gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen.

6

Ved første ombytning til Mastercard Debit med eget design betales alene prisen for
eget design.

7

Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 9-18.

Sydbank
Mastercard

Udstedelse af Sydbank Mastercard (udstedelse af kreditkort)
Årligt kortgebyr (løbende adgang til et kreditkort)
- Classic uden forsikring
- Gold Basis
- Gold
- Gold Plus
- Platinum
- Familiekort eller Dobbeltkort 4

0,00 kr.
195,00 kr.
595,00 kr.
795,00 kr.
1.195,00 kr.
2.195,00 kr.
195,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Forbrugsgrænser Classic, Gold Basis og Gold 1+2
- Kontanthævning pr. dag
- Kontanthævning pr. løbende 30 dage
- Forbrug pr. løbende 30 dage inkl. kontanthævning
- Eller den aftalte forbrugsgrænse på kortet

5.000,00 kr.
15.000,00 kr.
30.000,00 kr.

Forbrugsgrænser Gold Plus 1+2
- Kontanthævning pr. dag
- Kontanthævning pr. løbende 30 dage
- Forbrug pr. løbende 30 dage inkl. kontanthævning
- Eller den aftalte forbrugsgrænse på kortet

7.000,00 kr.
20.000,00 kr.
40.000,00 kr.

Forbrugsgrænser Platinum 1+2
- Kontanthævning pr. dag
- Kontanthævning pr. løbende 30 dage
- Forbrug pr. løbende 30 dage inkl. kontanthævning
- Eller den aftalte forbrugsgrænse på kortet

10.000,00 kr.
30.000,00 kr.
40.000,00 kr.

Ved brug af den kontaktløse funktion på Sydbank Mastercard (alle korttyper) er
beløbsgrænsen for køb i forretning uden brug af PIN-kode 350 kr. pr. køb.
Hævning af kontanter i Danmark
I Sydbanks pengeautomater
I andre pengeinstitutter
Som betalingskort 3
Hævning i udlandet 1
Som hævekort
Som betalingskort 3
Hjælp til aktivering af kortet, pr. kort
Udlevering af betalingskort sendt til banken
Hastebestilling
Priority Pass (tillægskort til Platinum)
Erstatningskort (Mastercard, Priority Pass)

2 %, min. 50,00 kr.
2 %, min. 50,00 kr.
Typisk 0,00 kr.
2 %, min. 50,00 kr.
0,00 kr.
60,00 kr.
250,00 kr.
250,00 kr.
0,00 kr.
150,00 kr.

Sydbank Mastercard (fortsat)
Loungeadgang for Platinum-kortholder – 5 gratis besøg pr. år
herefter pr. besøg - i danske lounges
- i udenlandske lounges
Én gæst kan modregnes i besøgene
Genbestilling af pinkode
Uberettiget indsigelse
Fremfinding af nota (hvis egen postering)
Chargeback – forsøg på tilbageførsel af kortbetaling
Kopi af afregning
Ændring af forbrugsgrænse
Nulstilling af forbrug (kan kun ske undtagelsesvis og iflg.
aftale med Sydbank)
Stop for/åbning af forbrug via Sydbanks NetBank
Advisering via BetalingsService
Nødkontanter, hvis kortet bortkommer under rejse i udlandet
Kurérforsendelse, pr. forsendelse til udlandet udenfor Norden,
EU, Schweiz og Liechtenstein

200,00 kr.
250,00 kr.

60,00 kr.
250,00 kr.
200,00 kr.
555,00 kr.
200,00 kr.
100,00 kr.
250,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
500,00 kr.

Referencekurs
Ved brug af Sydbank Mastercard i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta
til danske kroner (DKK) ske til den af Mastercard til hver en tid fastsatte valutakurs, der fremgår af www.nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg, som redegjort nedenfor.
a) Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,17% (Mastercards tillæg) + 1,5% (bankens tillæg).
b) Øvrige valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser (valutakurs på bankdagen
før transaktionen cleares i Nets) tillagt 0,90% (Mastercards tillæg) + 2,0% (bankens
tillæg). Undtagelser kan forekomme.
1
2
3
4

I udlandet kan der være lokale begrænsninger
Er der flere kort pr. Mastercard-aftale, så dog højst den samlede forbrugsgrænse i aftalen.
Betalingsmodtagere kan opkræve gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen
Kan kun udstedes, hvis kunden i forvejen har et Sydbank Mastercard Private eller
Business kreditkort med rejseforsikring.

Gebyr pr.
betaling

Tilslutning
Månedsgebyr, inkl. hotline (adgang til netbank)

0,00 kr.
0,00 kr.

Betaling af indbetalingskort i DKK, pr. stk.
For 18/29-kunder, kunder i Favorit 5, 7, 10 og PB samt for
unge under 18 år, pr. stk.
(beregnes ud fra Netbank brugers placering i kundekoncept og ikke
ud fra kontohavers placering i kundekoncept)
Pengeoverførsler (i Danmark):
Overførsel i DKK:
Standard overførsel, pr. stk.
For 18/29-kunder, kunder i Favorit 5, 7, 10 og PB samt for
unge under 18 år, pr. stk.
(beregnes ud fra Netbank brugers placering i kundekoncept og ikke
ud fra kontohavers placering i kundekoncept)

3,00 kr.

Straks-overførsel til konti i anden bank, pr. stk.
For 18/29-kunder og unge under 18 år, pr. stk.
(beregnes ud fra Netbank brugers placering i kundekoncept og ikke
ud fra kontohavers placering i kundekoncept)

5,00 kr.
1,00 kr.

Overførsel i EUR til konto i Sydbank
Standard overførsel, pr. stk.
Returnering af uanbringelig overførsel inkl. meddelelse ¹
Pengeoverførsler (til andre lande):
- SEPA overførsel, pr. stk.
- Standard overførsel til udlandet, pr. stk.
- Overførsel til egen konto i Sydbank, Tyskland, pr. stk.
- Annullering, ændring, forespørgsel mv.
- OUR-gebyr
- Manuel efterbehandling, pr. stk. ²
- Manglende eller forkert IBAN, pr. stk.
- SEPA Direct Debit træk ¹
- SEPA Direct Debit afvisning af træk via Netbank ¹
- SEPA Direct Debit afvisning via bank ¹
Ændring af afsenderoplysninger
Tilmelding til BetalingsService

0,00 kr.

3,00 kr.
0,00 kr.

20,00 kr.
50,00 kr.

0,00 kr.
50,00 kr.
0,00 kr.
375,00 kr.
+ udenlandske omk.
200,00 kr.
150,00 kr.
150,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
10,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

¹ Gebyret opkræves straks. Øvrige gebyrer opkræves ultimo hvert kvartal.
² Der tillægges gebyr, hvis overførslen kræver manuel efterbehandling
f.eks. på grund af manglende BIC.

Budgetmodul

Tilmelding/anvendelse af budgetfacilitet

0,00 kr.

Netbank og Mobilbank (fortsat)
BeskedService

Mail kontoinformation, pr. stk.
Mail fondshandel, pr. stk.
Mail dokument i NetBoks, pr. stk.
Mail BS-oversigt
Mail Elektronisk indbetalingskort
SMS kontoinformation, pr. stk.
SMS fondshandel, pr. stk.
SMS dokument i NetBoks, pr. stk.
SMS BS-oversigt
SMS Elektronisk indbetalingskort

Kursinformation

Realtidskursabonnement fra Nasdaq Nordic, København,
Stockholm og Helsinki

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

7,50 kr. pr. påbegyndt
måned
Markedsdybdeabonnement fra Nasdaq Nordic, København 0,25 kr. pr. klik

Værdipapirhandel

Danske obligationer

0,10 % af kursværdi
min. 29,00 kr.

Danske, svenske, norske og finske noterede aktier
- herunder Sydinvest og BankInvest

0,15 % af kursværdi
min. 29,00 kr.
0,10 % favørsats ²

Sydbank aktier
Dit salg

0,15 % af kursværdi
min. 29,00 kr.
0,10 % favørsats ²

Dit køb

Udvalgte europæiske1 og amerikanske aktier
(Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen)

0,00 kr.

0,50 % af kursværdi
min. 129,00 kr.
+ Evt. børsafgift
0,30 % favørsats ²

Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen. Evt. børsafgift opkræves
som en særskilt post på din fondsnota. Der opkræves børsafgift på udvalgte
europæiske aktier – se Oversigt).

Netbank og Mobilbank (fortsat)

Valutaveksling

Danske investeringsbeviser

0,15 % af kursværdi
min. 29,00 kr.
0,10 % favørsats ²

Udvalgte udenlandske ETF’ere

0,50 % af kursværdi
min. 129,00 kr.
0,30 % favørsats ²

Valutavekslingsomkostninger
Ved handel med udenlandske værdipapirer betales vekslingsomkostninger
når afregningen sker via en dansk kronekonto.
Valutakurstillæg/-fradrag på udvalgte valutaer
Valuta
EUR
USD
NOK
SEK
GBP

2,20
2,15
0,25
0,23
2,70

Kontakt banken for oplysning om øvrige valutaer
Eks. Hvis USD-kursen er 655,70 på købstidspunktet på aktien, vil
vekslingskursen være 655,70 + 2,15 = 657,85
1

Europa: Belgien, England, Frankrig, Holland, Italien, Portugal, Schweiz,
Spanien, Tyskland
² Favørsatsen gælder for kunder, der i det foregående kvartal har omsat aktier
for mindst 1,5 mio.kr. Læs mere på:
www.sydbank.dk/privat/selvbetjening/netbanken/favoersats

Beskedservice

SMS 1203

Tilslutning
Mail Information om overtræk
Mail Information om indsat beløb
Mail Saldooplysning med fast frekvens
Mail Saldooplysning ved selvvalgt niveau
SMS Information om overtræk
SMS Information om indsat beløb
SMS Saldooplysning med fast frekvens
SMS Saldooplysning ved selvvalgt niveau

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Mail Meddelelse om renteændring

0,00 kr.

Tilslutning
SMS Saldooplysning
Opkald

0,00 kr.
0,00 kr.
Alm. takst til
egen udbyder

Investor+

Darwin

Øvrige serviceydelser

ÅOP

Favoritkunder, der har valgt fordelen:
”Individuel investeringsrådgivning”

0,00 kr.

App’en Darwin kan downloades gratis fra APP-Store og Android. Tilmelding til investeringsservicen Darwin, skal ske gennem App’en. Det kan ikke ske ved henvendelse til Sydbank.
Serviceydelser
Kurtage ved køb af værdipapir
Kurtage ved salg af værdipapir
VP-Gebyr
Indtrædelse- og udtrædelse af aftalen
Skatteindberetning af køb og salg sker automatisk til
SKAT
Årsopgørelse (depot og konto)
hvis der ønskes papirudgave, pr. stk.

Darwin afdelinger:
Lav risiko
Moderat risiko
Middel risiko
Høj risiko

ÅOP i
%
0,75
0,85
0,90
0,95

Gebyr
0,00 kr.
10,00 kr.
0,00 kr.
Gratis
Gratis

plus indirekte handels-omkostninger
i%
0,01
0,02
0,01
0,00

For oplysninger om omkostningerne i Darwin fondene henvises til
Bankinvest.dk/darwin

Gratis
15,00 kr.

I alt
0,76
0,87
0,91
0,95

Administrations- Depotværdi
gebyr inkl. moms under 300.000 kr.
300.000 kr. – 500.000 kr.
Over 500.000 kr.

1,00%
0,50%
4.000 kr.

+ kurtage 0,1% (Pension min. 29 kr. – Frie midler ingen minimumskurtage
+ løbende produktomkostninger i de underliggende investeringsforeninger

Administrations- Depotværdi
gebyr inkl. moms
fra 500.000 – 5 mio. kr.
5 mio. kr. – 10 mio. kr.
over 10 mio. kr.
+ løbende omkostninger i de underliggende ETF’er
+ vekselgebyr ved ind- og udtrædelse af IndexPlus 0,3%
+ kurtagefri

1,25%
0,95%
0,85%

Lån og kreditter

Ekspedition af kreditter
2,00 %
- maksimum
7.500,00 kr.
Ekspedition af lån
2,00%
- minimum
750,00 kr.
- maksimum
7.500,00 kr.
Ekspedition af Sydbank Prioritetslån,
- pr. lån inkl. oprettelse af pantebrev
7.500,00 kr.
Ekspedition af Andelsboliglån,
- pr. konto inkl. oprettelse af ejerpantebrev
8.500,00 kr.
Ekspedition af Sydbank Bolig, pr. konto
- inkl. oprettelse af ejerpantebrev
5.000,00 kr.
Ekspedition af Sydbank Grundkøb, pr. konto
- inkl. oprettelse af ejerpantebrev
5.000,00 kr.
Ekspedition af Sydbank Energilån
inkl. oprettelse af ejerpantebrev
0,00 kr.
Ekspedition af billån, pr. lån inkl. oprettelse af ejerpantebrev (bil)
7.500,00 kr.
(Op til 20% loyalitetsrabat på stiftelsesomkostninger via Sydbank Favorit – se side 2-5)
Ekspedition af midlertidigt overtræk (bevilget overtræk)
- løbetid under 30 dage
Ekspedition af midlertidigt overtræk (bevilget overtræk)
- løbetid 31-60 dage
- løbetid 61-90 dage
Maksimum
- Merrente ved overtræk beregnes som tillæg til udlånsrenten
- overtræksrente, beregnet af bevilget overtræk
= omregnet til debitorrente (årlig nominel rente)
- overtræksrente, beregnet af ubevilget overtræk
= omregnet til debitorrente (årlig nominel rente)
Inkassorente
= omregnet til debitorrente (årlig nominel rente)

0,00 kr.
0,40 %
0,80 %
1.000,00 kr.
2 % - point
2,015 % p.a.
6 % - point
6,136 % p.a.
22,00 % p.a.
23,882 % p.a.

Oprettelse/ændring af ejerpantebrev, pr. stk.

1.000,00 kr.

Ekspedition af relaksation inkl. besigtigelse, pr. ejendom
Besigtigelse af ejendom uden finansiering via Sydbank
Ekspedition af rykningspåtegning ejerpantebrev eller pantebrev,
pr. stk.
Aflysning af ejerpantebrev, pr. stk.
Digitalisering af pantebreve, pr. stk.

3.750,00 kr.
1.250,00 kr.

Ekspedition af ydelsespause, pr. sag
Ekspedition af låneændring

500,00 kr.
1.500,00 kr.

(Sydbank Bolig, -Andelsbolig og Grundkøb)

1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
500,00 kr.

Lån, kreditter og garantier (fortsat)
Ekspedition af del-/helindfrielse af lån med fast rente
- Prioritetslån m/renteloft, af afdragsbeløb
- fastforrentet boliglån, pr afdrag
Ekspedition af valutalån
- forlængelse af valutalån
- førtidig indfrielse ved en rentetermin, pr. indfrielse
- førtidig indfrielse uden for en rentetermin, pr. indfrielse
- betaling af renter og afdrag, pr. overførsel

1,00 %
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
2.000,00 kr.
+ differencerente
300,00 kr.

Realkreditlån –
ekspeditionsgebyr

Ekspedition af realkreditlån
5.000,00 kr.
Ekspedition af garanti for omlægning eller garanti for realkreditlån,
pr. garanti
1.500,00 kr.
Ekspedition af garanti for forhåndslån, pr. garanti
1.500,00 kr.
Aflysning af ejerpantebrev eller pantebrev, pr. stk.
1.000,00 kr.
Kursfradrag, når banken afregner obligationerne ved udbetaling
af realkreditlån
0,20 kurspoint
Kurstillæg, når banken afregner obligationerne ved indfrielse
af realkreditlån
0,10 kurspoint
Kurssikring nyt lån eller Kurssikring indfrielse, pr. lån
750,00 kr.
Afregningsprovision fsv. handel med realkreditobligationer til
hjemtagelse/indfrielse af realkreditlån:
0,15 %
Minimum 175,00 kr.
- for den del, der ligger ud over kursværdi 20 mio. kr. er satsen dog
0,10 %

Byggekredit

Stiftelsesprovision
0,80 %
- minimum
3.000,00 kr.
- maksimum
10.000,00 kr.
(Op til 20% loyalitetsrabat på stiftelsesomkostninger via Sydbank Favorit – se side 2-5)

Byggesag

Ekspedition af byggesag

Gebyret indeholder rådgivning, betaling af regninger samt færdigmelding.

- Nøglefærdigt byggeri og projektkøb
- Selvbyg, Medbyg Entreprise med rater
Basispris
50% rabat på basispris ved valg af Boligpakke
i Sydbank Favorit (se side 2-5)
Besigtigelse af byggeprojekt

7.000,00 kr.
3.500,00 kr.
1.250,00 kr.

Lån, kreditter og garantier (fortsat)
Garantier
- Bolig - Overfor
sælger eller byggefirma

Ekspedition af garanti for restkøbesum eller entreprisesum, pr. garanti
Garantier – ejerskifte, nøglefærdigt byggeri, entreprise med rater
Basispris
5.000,00 kr.
50% rabat på basispris ved valg af Boligpakke
i Sydbank Favorit (se side 2-5)
2.500,00 kr.
Ekspedition af garanti projektkøb
Basispris
5.000,00 kr.
50% rabat på basispris ved valg af Boligpakke
i Sydbank Favorit (se side 2-5)
2.500,00 kr.
Løbende garantiprovision
Basispris
1,50 – 3,50 % p.a.
Minimum 250,00 kr. pr. kvartal
Ved finansiering gennem Totalkredit/Sydbank
0,00 % p.a.

Garantier
- Øvrige

Ekspedition af garanti, pr. garanti
Løbende garantiprovision

Andre
ekspeditioner

Rykkerskrivelse om overtræk/manglende betaling
Skriftligt låneafslag
Brug af Frikort
- i Netbanken, pr. gang

1.500,00 kr.
1,50 – 3,50 % p.a.
Minimum 250,00 kr. pr. kvartal
0,00 kr.
250,00 kr.
100,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit – se side 2-5)

- i banken, pr. gang
Notering af sekundær pant, transport eller udlæg, pr. sag
Refinansiering af realkreditlån
- Ny refinansieringsaftale inkl. fastkursaftale
- Alene fastkursaftale
Ekspedition af låneændring af realkreditlån
Til-/fravalg af afdragsfrihed og /eller
forkorte/forlænge løbetid pr. lån
Rentetilpasningslån
- ændring af rulningsfrekvens, pr. sag
- ændring til variabel rente
Underskrift
- dokument til andre pengeinstitutter, pr. sag
- dokument fra andre pengeinstitutter, pr. sag
BBR-meddelelse, pr. oplysning
Ekspedition af gældsovertagelse/ændring af debitorer
ved realkreditlån

200,00 kr.
1.000,00 kr.
1.250,00 kr.
1.250,00 kr.

1.250,00 kr.
750,00 kr.
750,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
250,00 kr.
3.000,00 kr.

Lån, kreditter og garantier (fortsat)
Ekspedition af grundkøb uden efterfølgende finansiering:
- Optages endelig finansiering af byggeri ikke via Sydbank,
opkræves et gebyr på op til 10.000 kr. for mistet renteindtægt
og evt. forhåndsvurdering af projekt
Ekspedition salg af bolig, sagsbehandling pr. sag1
Ekspedition salg af gældfri bolig, sagsbehandling pr. sag1
1

Gælder også ved salg af Andelsbolig

10.000,00 kr.
5.000,00 kr.
2.500,00 kr.

Obligationer

Danske og nordiske obligationer
- < 3 mio.kr. kursværdi

- >= 3 mio.kr. kursværdi
Udenlandske obligationer

Indhentning af godkendelse til handel med italienske
obligationer, inkl. moms
Aktier

Danske, svenske, norske og finske aktier
- <= 100.000.kr. kursværdi

- > 100.000 kr. kursværdi
Sydbank aktien
Dit salg
- <= 100.000.kr. kursværdi

- > 100.000 kr. kursværdi
Dit køb
Unoterede danske aktier
- udstedt af samarbejdspartner
- udstedt af øvrige

Udvalgte europæiske og amerikanske aktier ¹¯²
- <= 200.000 kr. kursværdi

- > 200.000 kr. kursværdi
Øvrige udvalgte udenlandske aktier ¹¯³
- <= 200.000 kr. kursværdi

- > 200.000 kr. kursværdi

0,15 % af kursværdi
min. 175,00 kr.
max. 3.000,00 kr.
0,10 % af kursværdi
0,25 % af kursværdi
min. 400,00 kr.
+ evt. udenlandske omk.

500,00 kr.
0,75 % af kursværdi
min. 175,00 kr.
max. 500,00 kr.
0,50 % af kursværdi

0,75 % af kursværdi
min. 175,00 kr.
max. 500,00 kr.
0,50 % af kursværdi
Ingen kurtage

1,00 % af kursværdi
min. 175,00 kr.
1,75 % af kursværdi
min. 1.750,00 kr.

1,00 % af kursværdi
min. 300,00 kr.
max. 1.500,00 kr.
0,75 % af kursværdi

1,25 % af kursværdi
min. 300,00 kr.
max. 2.000,00 kr.
1,00 % af kursværdi

Handel med værdipapirer og finansielle instrumenter (fortsat)
¹ Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen. Evt. børsafgift opkræves
som en særskilt post på din fondsnota. Der opkræves børsafgift på udvalgte
europæiske aktier – se Oversigt).
² Europa: Belgien, England, Frankrig, Holland, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, Østrig
³ Australien, Canada, Hongkong, Indonesien, Irland, Island, Japan, Singapore,
Thailand, Tjekkiet

Valutavekslingsomkostninger

Ved handel med udenlandske værdipapirer betales vekslingsomkostninger
når afregningen sker via en dansk kronekonto:
Valutakurstillæg/-fradrag på udvalgte valutaer
Valuta
EUR
USD
NOK
SEK
GBP

2,20
2,15
0,25
0,23
2,70

Kontakt banken for oplysning om øvrige valutaer
Eks. Hvis USD-kursen er 655,70 på købstidspunktet på aktien, vil
vekslingskursen være 655,70 + 2,15 = 657,85

Investeringsbevi- Handel med danske investeringsbeviser
- <= 100.000.kr. kursværdi
ser

- > 100.000 kr. kursværdi

0,75 % af kursværdi
min. 175,00 kr.
max. 500,00 kr.
0,50 % af kursværdi

Særligt for handel med investeringsbeviser i korte danske obligationer, udstedt af
Sydinvest, BankInvest og Sparinvest gælder:
- Kunden køb/salg
0,25 % af kursværdi
min. 175,00 kr.
ETF’ere

<= kursværdi kr. 200.000

> kursværdi kr. 200.000 kr.
Certifikater

<= kursværdi kr. 100.000

> kursværdi kr. 100.000 kr.

1,00 % af kursværdi
min. 300,00 kr.
max. 1.500,00 kr.
0,75 % af kursværdi
0,75 % af kursværdi
min. 175,00 kr.
max. 500,00 kr.
0,50 % af kursværdi

Handel med værdipapirer og finansielle instrumenter (fortsat)
Aktie- og
tegningsretter

Danske
Udenlandske

1,00 % af kursværdi
1,00 % af kursværdi
+ evt. udenlandske omk.

Interne handler

For handler mellem egne depoter eller mellem ægtefæller beregnes et gebyr svarende til minimumskurtagen.
Gebyret beregnes på såvel købs- som salgsnota.

Kurskontrakt

Gebyrer vedrørende kurskontrakter – se ”Realkreditlån-ekspeditionsgebyr” i afsnittet ”Lån, kreditter og garantier”

Valutaterminsforretninger

Spotmargin
+ tillæg ved termin
0 - 3 måneders termin
3 - 6 måneders termin
6 - 12 måneders termin
over 12 måneders termin

0,150 %
0,050 %
0,075 %
0,100 %
0,125 %

Valutaoptionsforretninger

Margin

0,15 %

Rentederivatforretninger

Margin

0,25 - 0,50 %

Futures og optio- Priser for handel med futures og optioner kan du få oplyst hos bankens medarner
bejdere.

Danske
værdipapirer

Depotudskrift, pr. udskrift inkl. moms
Depot transaktionsoversigt, pr. udtog inkl. moms
VP-kontogebyr, VP-depot uden beholdning, pr. år inkl. moms
Årsudskrift, pr. udskrift på papir
Årsudskrift, pr. udskrift i Netboks

16,25 kr.
25,00 kr.
55,00 kr.
15,00 kr.
0,00 kr.

Obligationer
registreret i VP
Securities

VP-kontogebyr, pr. år inkl. moms 2)
Gebyr pr. fondskode, pr. år inkl. moms
Meddelelse om
- beholdningsændring, pr. meddelelse 1)
- renter og udtrækning, pr. meddelelse inkl. moms
- øvrige ændringer, pr. meddelelse inkl. moms
Transaktionsgebyr vedr.
- beholdningsændring, pr. ændring
- øvrige ændringer, pr. ændring inkl. moms

55,00 kr.
27,50 kr.
13,00 kr.
16,25 kr.
16,25 kr.
15,00 kr.
18,75 kr.

1)

Banken har fravalgt, at værdipapircentralen generelt udsender meddelelse ved beholdningsændringer.

2)

Prisen for VP-kontogebyr nedsættes forholdsmæssigt, hvis depotet indeholder danske aktier og/eller
investeringsforeninger. Indeholder depotet kun danske aktier og/eller investeringsbeviser beregnes gebyret
ikke.

Aktier og værdipapirer registreret i VP Securities

Meddelelse om
- beholdningsændring, pr. meddelelse 1)
13,00 kr.
- øvrige ændringer, pr. meddelelse inkl. moms
16,25 kr.
Transaktionsgebyr vedr.
- beholdningsændring, pr. ændring
15,00 kr.
- øvrige ændringer, pr. ændring inkl. moms
18,75 kr.
VP-kontogebyr, VP-depot uden beholdning, pr. år inkl. moms
55,00 kr.
Navnenotering/afnotering uden samtidig handel, pr. navnenotering
6,25 kr.
(Sydbank aktier undtaget)
Indløsning af beviser i forbindelse med tvangsindløste aktier,
pr bevis
50% af provenu, maks. 400 kr.
1)

Øvrige aktier,
obligationer og
pantebreve

Banken har fravalgt, at værdipapircentralen generelt udsender meddelelse ved beholdningsændringer.

Opbevaringsgebyr pr. år inkl. moms
Indtil nom. 500.000 kr.
- minimum
Fra nom. 500.000 kr.
- minimum
Navnenotering, pr. notering inkl. moms
Indlæggelse og udtagning af værdipapirer i/fra depot
uden samtidig handel

0,250 %
125,00 kr.
0,1563 %
1.250,00 kr.
62,50 kr.
200,00 kr.

Administration af værdipapirer (fortsat)
Ordinære pantebrevs ydelser, pr. ydelse inkl. moms
Rykker-/påkravsskrivelse, pr. stk. inkl. moms
Ekstraordinært afdrag, pr. matr. nr. inkl. moms
Forespørgsel i f.m. tvangsauktion, pr. matr. nr. inkl. moms
Indfrielse før udløb, pr. matr. nr.
Forespørgsel om indfrielse af pantebreve til kurs forskellig
fra kurs 100, pr. forespørgsel
Ejerskifte/tvangsauktion, pr. matr. nr.
Øvrige påtegninger, pr. stk. inkl. moms
Kopi af årsudskrift, pr. stk.
Kopi af pantebreve, pr. stk.
Omprioritering af pantebreve

Andre effekter

Opbevaring af policer, skøder m.v. pr. stk.
- i åbent depot inkl. moms
- i sikkerhedsdepot
Opbevaring af frigivne ejerpantebreve i åbent depot
Indlæggelse og udtagning af effekter i/fra depot

62,50 kr.
250,00 kr.
375,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
300,00 kr.
375,00 kr.
150,00 kr.
150,00 kr.
1.000,00 kr.

75,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
200,00 kr.

Transaktions-ge- Overførsel af papirer / depot: *)
byrer
Overførsel af beholdninger / depot uden samtidig handel med banken
Danske værdipapirer, pr. fondskode
175,00 kr.
- maksimalt pr. depot pr. dag
500,00 kr.
Udenlandske værdipapirer, pr. fondskode
600,00 kr.
- maksimalt pr. depot pr. dag
1.500,00 kr.
+ evt. udenlandske omkostninger
Overførsel af værdipapirer / depot til Sydbank
0,00 kr.
+ evt. udenlandske omkostninger
*) Såfremt overførslen vedrører overførsel af et helt depot eller væsentlige dele af dette – mere end
5 fondskoder – beregnes der et gebyr ud fra den konkrete ressourcemæssige indsats, det kræver
for at løse opgaven - beregnet på baggrund af bankens timepris.

3. parts handler:
Sydbanks deltagelse i afvikling af handler, når Sydbank ikke er
Handelsmodpart**)
Danske værdipapirer, pr. handel
Udenlandske værdipapirer, pr. handel
+ evt. udenlandske omkostninger
**) + evt. CSDR-bøde

175,00 kr.
1.200,00 kr.

Administration af værdipapirer (fortsat)
Corporate action hændelser:
For corporate action hændelser hvor der gennemføres en handel –
ny-tegning, købstilbud, tvangsindløsning m.v.
Danske værdipapirer, pr. handel
Udenlandske værdipapirer, pr. handel
+ evt. udenlandske omkostninger

175,00 kr.
600,00 kr.

VP-notering

Indlæggelse af handels-/spørgefuldmagt, pr. fuldmagt

150,00 kr.

Udenlandske
værdipapirer

Omdannelse af fysiske aktier til elektroniske papirer
+ evt. timebetaling ved ekstraordinær sagsbehandling
Indlevering af fysiske værdipapirer, pr. fondskode

2.500,00 kr.

Tilbagesøgning af udbytteskat, pr. fondskode inkl. moms
+ evt. udenlandske omkostninger
Gebyr for nedsat udbytteskat pr. land inkl. moms
Oprettelse af depot i udlandet inkl. moms
I særlige tilfælde opkræves timelønssats max. inkl. moms

1.000,00 kr.
+ evt. udl. omk.
500,00 kr.

500,00 kr.
2.500,00 kr.
12.500,00 kr.

Opbevaring af visse udenlandske værdipapirer inkl. moms
Sverige og Norge
Indtil kursværdi 500.000 kr.
- minimum
Fra kursværdi 500.000 kr. til kursværdi 5.000.000 kr.
- minimum
Over kursværdi 5.000.000

0,250 %
125,00 kr.
0,1563 %
1.250,00 kr.
Efter aftale

A-lande: Australien, Belgien, Canada, England, Finland,
Frankrig, Holland, Irland, Italien, Japan, New Zealand,
Schweiz, Spanien, USA, Tyskland og Østrig
Indtil 1.000.000 kr. kursværdi
- minimum
Over 1.000.000 kr. kursværdi
- minimum

0,375 %
375,00 kr.
0,2188 %
3.750,00 kr.

B-lande: Argentina, Brasilien, Island, Indonesien, Polen,
Filippinerne, Tjekkiet og Ungarn
- minimum

0,625 %
375,00 kr.

Slovakiet
- minimum
Tyrkiet
- minimum

0,9375 %
375,00 kr.
1,250 %
375,00 kr.

Administration af værdipapirer (fortsat)
Portugal
- aktier
- minimum
- obligationer
- minimum

0,625 %
375,00 kr.
0,375 %
375,00 kr.

Grækenland
- aktier
- minimum
- obligationer
- minimum
Øvrige lande
- minimum

0,750 %
375,00 kr.
0,375 %
375,00 kr.
0,500 %
375,00 kr.

50,00 kr.
Pensionsordning Meddelelse til selskab om at afkast skal krediteres pensionskontoen
- investering i
unoterede kapi- Værdiansættelse i forbindelse med PAL-beskatning
talandele
- årlig reminder til kunden
0,00 kr.
- meddelelse til Told & Skat hvis værdi ikke oplyses af kunden
100,00 kr.
- genberegning af PAL-skat
250,00 kr.
- evt. delopgørelse i utide
500,00 kr.
(ved overtrædelse af reglerne om investering i unoterede kapitalandele).
Køb af unoterede værdipapir
2.500,00 kr.
Salg af unoterede værdipapir
1.500,00 kr.

Kontant valuta

Kunde i Sydbank:
Køb/salg af euro via bankens pengeautomater, pr. ekspedition
Forudbestilt valuta til levering i filialer, pr. bestilling

45,00 kr.
75,00 kr.

(Op til 100% rabat via Sydbank Favorit - se side 2-5)

Anvendelse af kort der ikke er udstedt af Sydbank:
Bankens salg af euro i pengeautomat, pr. ekspedition

60,00 kr.

Rejsecheck

Bankens tilbagekøb, pr ekspedition

75,00 kr.

Bankens salg af
check til
udlandet

Bankchecks
- afhentet eller sendt til ordregiver, pr. check
- sendt til beløbsmodtager, pr. check
- tilbagekøb af original check, pr. check
- tilbageførsel og spærring ved bortkomst, pr. check

Bankens køb af
checks fra
udlandet

300,00 kr.
300,00 kr.
75,00 kr.
300,00 kr.
+ udenlandske omkostninger

Kunders egne check (anvendt i udlandet)
- trukket på kronekonto, pr. check
- internationale checks, pr. check

250,00 kr.
150,00 kr.

Checks trukket på udlandet
- i EUR, SEK, NOK, GBP, CHF, pr. valuta
- i USD og CAD, pr. valuta
- i anden valuta, pr. valuta
- i DKK, pr. check

150,00 kr. + 1,5 0/00
150,00 kr. + 2,0 0/00
150,00 kr. + 2,0 0/00
150,00 kr. + 2,0 0/00

Returchecks, pr. check
Checks taget til inkasso, pr. check
- minimum
- maksimum
Kopi af check

300,00 kr.
+ udenlandske omkostninger
5,0 ‰
500,00 kr.
5.000,00 kr.
+ kurer omkostninger
250,00 kr.

Valuta (fortsat)
Overførsler til
udlandet (pengeoverførsler til andre lande)

Overførsel til egen konto i Sydbank, Tyskland
SEPA-betaling
SEPA ”Direct Debit” træk
SEPA ”Direct Debit” afvisning af træk
SEPA ”Direct Debit” advisering af afvisning

150,00 kr.
50,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
10,00 kr.

Standard overførsel, pr. overførsel ¹
Ekspres overførsel uden omveksling, pr. overførsel ¹
Ekspres overførsel med omveksling, pr. overførsel ¹

300,00 kr.
650,00 kr.
650,00 kr.

Annullering, ændring, forespørgsel mv., pr. forespørgsel
375,00 kr.
+ udenlandske omkostninger
Manglende eller forkert IBAN, pr. overførsel ²
150,00 kr.
Manuel efterbehandling, pr. overførsel
150,00 kr.
¹ Ud over den anførte pris beregner modtagende bank et beløb for overførslen.
Afsender kan vælge at betale et supplerende beløb, så overførslen ekspederes gebyrfrit for modtager.
² Der tillægges et gebyr på 150 kr. ved manglende eller forkert IBAN, til lande
hvor IBAN er indført.
Overførsel fra
udlandet

SEPA-betaling
Der opkræves et gebyr på 10 kr. pr brev for advisering af afsender.
Øvrige overførsler, pr. overførsel
- såfremt overførslen modtages af Sydbank via andet dansk
pengeinstitut, kan der påløbe yderligere omkostninger.
Forespørgsler m.v., pr. overførsel

0,00 kr.

50,00 kr.

375,00 kr.

Foreningspakke - Følgende priser er gældende i forbindelse med foreningskonceptet.
generelt
•

Foreninger er kendetegnet ved at have formaliseret sig selv
med en bestyrelse og vedtægter.

Løbende gebyr for foreningspakke, pr. påbegyndt kvartal
Oprettelsesgebyr Forening, kunde1
Forening, ikke-kunde

300,00 kr.
2.000,00 kr.
3.000,00 kr.

1

Kunde er en fysisk person, der har sin NemKonto i banken

Ekstra produkter
og services

Vedtægter mv. på andre sprog end dansk skal oversættes til dansk. Oversættelse sker efter gældende timepris eller ifølge faktura fra ekstern leverandør/oversætter.
Ekstra konti, pr. styk, oprettelsesgebyr2
200,00 kr.
FI-kort – advisering /meddelelse pr. stk.
0,75 kr.
Årligt kortgebyr – Mastercard Business Deposit
(kan kun anvendes til indbetaling)

50,00 kr.

2

Øvrige ekstra produkter følger bankens listepriser

Ændringer

Ændring, pr. ekspedition vedr. samme person

Generelt - Online Ekstraordinær konsulentbistand, pr. assistance
Banking ForOpgradering til Online Banking Basis
ening
Advisering/ Meddelelse for betaling - papirkvittering på
overførslen sendes som B-post

1.000,00 kr.
1.250,00 kr.
3.500,00 kr.

10,00 kr.

Nem-id nøglekort, pr. stk.

0,00 kr.

Ændring af kontohavernavn til andet navn på overførsel
Tilmelding til Betalingsservice

Gratis
Gratis

Der henvises i øvrigt til ”Priser for udenlandske overførsler og checks” og ”Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet”.

Foreningskoncept (fortsat)

Indbetalingskort
Overførsel mellem egne konti
Konto til konto- overførsel i DKK med meddelelse på kontoudskrift:
• Standardoverførsel
• Sammedagsoverførsel
• Straks-overførsel
Konto til konto- overførsel i EUR med meddelelse på kontoudskrift
Nationalbankoverførsel
Returnering af uanbringelig overførsel inkl. meddelelse

2,00 kr.
5,70 kr.
8,20 kr.
21,00 kr.
251,00 kr.
50,00 kr.

SEPA-overførsel
Standardoverførsel
Ekspres-overførsel

2,00 kr.
51,00 kr.
400,00 kr.

Manuel efterbehandling af standard- og ekspresoverførsel
Manglende IBAN-nummer ved betaling til IBAN-lande

150,00 kr.
150,00 kr.

Bankchecks – afhentet eller sendt til ordregiver
Bankchecks – sendt til beløbsmodtager

200,00 kr.
250,00 kr.

SEPA Direct
Debit – Online
Banking Forening

SEPA Direct Debit-træk
Afvisning af træk via Online Banking
Afvisning af træk via bank
Tilbageførsel pga. manglende dækning

0,00 kr.
0,00 kr.
10,00 kr.
225,00 kr.

Aktier – Kurtage
– Online Banking
Forening

Danske, svenske, norske og finske noterede aktier,
herunder Sydinvest og Bankinvest
Minimum1
Favørsats2

Betalingsgebyr
indland pr. stk. –
Online Banking
Forening

Betalingsgebyrer
udland pr. stk. –
Online Banking
Forening

2,00 kr.
Gratis

0,15% af kursværdi
29,00 kr.
0,10%

Udvalgte europæiske og amerikanske aktier
Minimum1
Favørsats2

0,50% af kursværdien
129,00 kr.
0,30%

Sydbank-aktier
Kundens salg
Minimum
Kundens køb

0,15% af kursværdien
29,00 kr.
Gratis

1

Udenlandske omkostninger er indeholdt i kurtagen.
Eventuel børsafgift opkræves særskilt.
2

Favør kurtagesats på handel med aktier ved omsætning over 1,5 mio. kr. pr.
kvartal.
Læs mere på: www.sydbank.dk/privat/selvbetjening/netbanken/favoersats.

Foreningskoncept (fortsat)

Obligationer –
Kurtage – Online
Banking Forening

Danske obligationer
Minimum

Kursinformation
– Gebyr – Online
Banking Forening

Realtidsabonnement fra Københavns Fondsbørs
(Nasdaq OMX)
Markedsdybde abonnement fra Københavns fondsbørs
(Nasdaq OMX)
Reuters information
(Udenlandske aktiekurser og selskabsnyheder)

0,10% af kursværdien
29,00 kr.

220,00 kr. pr.
påbegyndt
måned pr. bruger
0,25 kr. pr. klik
25,00 kr. pr.
påbegyndt
måned pr. bruger

Oplysninger om bankens gebyrer for administration af værdipapirer fås i
informationsfolderen - ”Gebyrer for værdipapirer”.

