
Ændringer til Prisbogen
Nedenstående priser ændres pr. 1. april 2021

Indlån

Foreninger kr. 250,00      

Grundkonto Plus kr. 150,00      

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.

Udlån

Andre ekspeditioner kr. 1.000,00  

Etablerings-

omkostninger Stiftelsesprovision - lån og kreditter - 2,00%  min. kr. 2.000,00  

Stiftelsesprovision - byggelån - 2,00%  min. kr. 5.000,00  

Prioritetslån kr. 5.000,00  

Dokumentgebyr pr. stk. kr. 2.000,00  

Pant,

sikkerheder m.v. Udfærdigelse, aflysning og ændring pr. stk. kr. 2.000,00  

Garantier Etablering 1,00% og min. kr. 2.000,00  

Løbende provision:

Forhåndslånsgarantier 4,00% og min. pr. måned kr. 150,00      

Finans- og betalingsgaranti 4,00% og min. pr. kvartal kr. 450,00      

Bolig

Realkredit Tillægsgebyr: Køb af ejendom kr. 6.000,00  

Tillægsgebyr: Byggelån/Forhåndslån kr. 6.000,00  

Ændringer af sikkerheder, dokumenter, lån og kursaftaler kr. 2.000,00  

Investering

VP-papir Gebyr pr. VP-konto, pr. år + moms kr. 100,00      

Fondskodegebyr pr. fondskode pr år (obl.) + moms kr. 80,00        

Beholdningsændringer (momsfri) + kr. 10,00 pr. mio. kr.) kr. 50,00        

Beholdningsændringsmeddelelser (momsfri) kr. 50,00        

Fysiske værdipapirer kr. 250,00      

Pantebreve Opkrævningsgebyr pr. stk. + moms kr. 100,00      

Udenlandske kr. 320,00      

værdipapirer kr. 320,00      

Kurtage Obligationsbaserede inv. foreninger, kursværdi < kr. 200.000 0,30%

min. kr. 50,00        

Aktiebaserede inv. foreninger, kursværdi < kr. 100.000 0,75%

min. kr. 100,00      

Danske Danske obligationer (kursværdi <3 mio.) 0,15%

Kontogebyr pr. kvartal

Dokumenter til underskrift udenfor banken,  eksterne udgifter+

Opbevaringsgebyr (af højeste nom. værdi) 0,4%  + moms, min.

Kontogebyr pr. kvartal

kunder med værdipapirbeholdning på min. 250.000 

placeret hos samarbejdende investeringsforeninger

Udenlandske obligationer (pr. fondskode pr. år) + moms

Udenlandske aktier (pr. fondskode pr. år) + moms
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værdipapirer min. kr. 200,00      

0,75%

min. kr. 200,00      

Nordfyns Bank (kunden sælger) 0,75%

min. kr. 200,00      

Svenske, norske 0,75%
og finske aktier min. kr. 250,00      

Betalinger

Kuvertservice kr. 50,00        

Serviceydelser

Årsudskrifter Aktiesparekonto på papir kr. 40,00        

PAL på papir kr. 40,00        

Pengeinstitut skifte kr. 600,00      

kr. 850,00      

kr. 600,00      

Aktiesparekonto kr. 600,00      

Pengeautomat Hævning/indbetaling af EUR i pengeautomat kr. 50,00        

Selvbetjenings- kr. 600,00      
boks kr. 800,00      

kr. 1.400,00  

kr. 1.700,00  

Kort og mobilpenge

MasterCard kr. 1.000,00  

kr. 2.000,00  

kr. 300,00      

kr. 1.200,00  

kr. 2.200,00  

Pengeautomat Udbetaling i andre pengeinstitutter (incl. posthuse)

v/kassen samt pengeautomater kr. 15,00        

Do. For Grundkonto kr. 20,00        

Netbank og Mobilbank

Netbank Privat Tillæg for sammedagsoverførsel eller Straksoverførsel kr. 5,00          

Frimåned i Netbank pr. udnyttet frimåned kr. 200,00      

Kurtage Netbank

0,150%

0,100%

Kursværdi  > kr.100.000 -   kr. 200.000 0,375%
Kursværdi  > kr.200.000 -  0,250%

Øvrige priser

Udlån og kreditter

Danske aktier (kursværdi < kr. 100.000)    

Kursværdi < 100.000 + evt. udenlandske omkostninger

Gebyr pr. betaling 

Pensionskonti

Øvrige særlige indlån

Oprettelsesgebyr - alle typer (priser incl. moms)

Kundebokse - SMÅ (5 cm)  (priser incl. moms)

Kundebokse - MELLEM (10 cm)  (priser incl. moms)

Kundebokse - STORE (20 - 30 cm)  (priser incl. moms)

MasterCard Guld 1

MasterCard Platinum 1

MasterCard Business Standard 1

MasterCard Business Guld 1

Øvrige udenlandske værdipapirer:

+ evt. udenlandske omkostninger

For øvrige priser henvises til Prisbogen på bankens hjemmeside

MasterCard Business Platinum 1

      1 Kortgebyr opkræves årligt

Danske, svenske, norske og finske aktier + 

danske investeringsbeviser:

Kursværdi  > kr.100.000 -   kr. 200.000

Kursværdi  > kr.200.000 -  
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