
Ændringer til Prisbogen
Nedenstående priser ændres pr. 1. april 2022 til:

Indlån
Pension kr. 900,00

kr. 900,00

Ændring af kapitalpension til aldersopsparing kr. 900,00

Ophævelse af selvpensionskonto kr. 250,00

Deludbetaling (med afgiftsberegning) kr. 900,00

dog min. kr. 750,00

Bodeling pr. konto (Uden afgiftsberegning) kr. 750,00

Bodeling pr. konto (Med afgiftsberegning) kr. 900,00

Overførsel til Pensionsselskab pr.konto kr. 1.000,00

Basal:

Indlånskonto kr. 47,00

Grundkonto Plus kr. 200,00

Undtaget for kontogebyr er kunder, der opfylder én af følgende betingelser:

* kunder der er omfattet af bankens ungdomskoncept

* aktionærer med min. 100 stk. aktier i Nordfyns Bank

* kunder med lån eller kreditter på minimum 100.000 kr.

* kunder med pulje- eller formueplejeaftale med banken

* 

* kunder med totalkreditlån over 250.000 kr.

Valutakonto kr. 300,00

kr. 100,00

Udlån

Tinglysning Tinglysning af skifteretsattest kr. 2.000,00

Investering

VP-papir Gebyr pr. VP-konto, pr. år + moms kr. 125,00    

Fondskodegebyr pr. fondskode pr år (obl.) + moms kr. 90,00       

kr. 200,00

kr. 2.000,00

Kurtage:

Danske Danske Obligationer 0,15%

værdipapirer min. kr. 200,00

1,00%

min. kr. 1.000,00

1,00%

min. kr. 200,00

Betalinger

Indbetalingskort Betaling af Giro- og FI-kort kr. 85,00

Kontogebyr pr. kvartal

Overførsel internt i banken pr. fondskode (max. pr. dag 600 kr.)

Frigivelser for eksterne handler - pr. handel

Unoterede aktier  

Ophævelse af pensionskonto med afgiftsberegning

Ophævelse af pensionskonto i utide 1

Indberetning til SKAT (ændring af indbetaling m.m.) Timepris,

Kontogebyr pr. kvartal incl. MasterCard debet

Kontogebyr pr. kvartal

kunder med værdipapirbeholdning på min. 250.000 

placeret hos samarbejdende investeringsforeninger

Oprettelse af konto

Aktie- og tegningsretter  
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Serviceydelser

Udskrifter

kr. 50,00

kr. 50,00

50,00

kr. 50,00

Årskørsel Aktiesparekonto - papirudskrift kr. 50,00

Årskørsel PAL - papirudskrift kr. 50,00

Betalinger Kvittering/Nota/Advis (pr. stk.) kr. 50,00

Engangsbetalinger - modtager har ikke konto i Nordfyns Bank

For egne kunder - u/advis kr. 85,00

For egne kunder - m/advis kr. 135,00

For andre kunder m/advis kr. 250,00

Returnering af kredittransaktion med fejl kr. 50,00

Advisering af do. kr. 50,00

Pengeinstitutskifte kr. 900,00

Boopgørelse kr. 750,00

Proforma/

Boopgørelse kr. 750,00

kr. 500,00

kr. 500,00

kr. 750,00

kr. 750,00

Kort og mobilpenge

kr. 250,00

kr. 250,00

Kortgebyr årligt kr. 250,00

årligt kr. 250,00

Diverse vedr. kort kr. 250,00

MasterCard kr. 250,00

kr. 250,00

kr. 250,00

Netbank og Mobilbank

Netbank Privat Abonnement Netbank privat/Mobilbank pr. kvartal kr. 50,00

SEPA betaling (EUR) m/advis/kvittering kr. 50,00

Kvittering og advisering kr. 50,00

Kurtage Netbank 0,15%

Øvrige priser

For øvrige priser henvises til Prisbogen på bankens hjemmeside

Danske obligationer 

MasterCard Standard 1

MasterCard Debet  1

MasterCard Familiekort 1

      1 Kortgebyr opkræves årligt

Almindelig indlånskonti mere end 2 konti (til ægtefælle) - timebetaling

Depot (til ægtefælle)

Pensionsordning uden depot (til ægtefælle)

Pensionsordning med depot (til ægtefælle)

Udlån

VISA/Dankort                                          

Erstatningskort/genbestilling

Pensionskonti

Kontoudskrift v/fuld side, via frekvens, flere modtagere, VISA postering

(30 dage efter postering i udlandet), Internetkøb (30 dage efter postering):

 - Papir

Kopi af tidligere udsendte udskrifter

Posteringsoplysninger v/bankens medarbejdere

Årsudskrifter (Alle kunder fra 18 år) - papirudskrift

Anmeldelse i dødsbo/konkursbo

Almindelig indlånskonti op til 2 konti (til ægtefælle)

Individuelt kortdesign
MasterCard og VISA-Dankort med individuelt motiv

Nybestilling

Ændring

Dankort
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