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Indlån

Pension kr. 850,00

kr. 850,00

kr. 600,00

kr. 850,00

kr. 150,00

kr. 850,00

dog min. kr. 600,00

kr. 600,00

kr. 850,00
1  

hertil kommer dekort 0,5%  af netto beløb efter afgift ved ophævelse i utide

Aftaleindlån kr. 300,00

Foreninger kr. 1.000,00

kr. 500,00

Klientkonti kr. 1.000,00              

Basal:

Indlånskonto kr. 45,00

Betalingskonto kr. 150,00

Ophævelse af pensionskonto i utide 1

Bodeling pr. konto (Uden afgiftsberegning)

Oprettelse af konto

Ændring af fuldmagt, dispositioner m.m.

Kontogebyr pr. kvartal incl. MasterCard debet

Kontogebyr pr. kvartal

Afvikling i utide

Ændring af kapitalpension til aldersopsparing

Ophævelse af selvpensionskonto

Deludbetaling (med afgiftsberegning)

Bodeling pr. konto (Med afgiftsberegning)

Oprettelse af konto

Ophævelse og deludb. af alderspension ved udløb (u/afgiftsbereg.)

Ophævelse af pensionskonto med afgiftsberegning

Indberetning til SKAT (ændring af indbetaling m.m.) Timepris min. 
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Udlån

kr. 500,00

kr. 200,00

kr. 150,00

min. kr.

kr. 500,00

Overtræk Forskud på konti (max. kr. 1.000) kr. 100,00

kr. 500,00

Bevilget overtræk kr. 25.000 eller højere kr. 1.000,00

+ 4,0% p.a.

+ 10,0% p.a.

Rykkergebyr kr. 100,00

kr. 100,00

kr. 100,00

kr. 100,00

kr. 100,00

min. kr. 1.600,00

min. kr. 1.600,00

dog max. kr. 15.000,00

min. kr. 4.000,00

max. kr. 10.000,00

Prioritetslån (60% eller 80%) kr. 4.000,00

Dokumentgebyr (Gældsbrev, kreditkontrakter m.m.) pr. stk. kr. 1.600,00

min. kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

min. kr.

Pant, sikkerheder 

m.v kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 150,00

Tinglysning Tingbogsoplysning kr. 300,00

Garantier

Betalingsgaranti (41120) kr. 1.600,00

kr. 0,00

Løbende provision (månedsvis forud): min/md. kr. 150,00

   Forhåndslånsgaranti p.a. 3,00%

Løbende provision (kvartalsvis forud): min/kvt. kr. 400,00

   Finansgaranti p.a. 3,00%

   Betalingsgaranti p.a. 4,00%

   Køb af nøglefærdig hus/projektlejlighed p.a. 1,00%

kr. 1.600,00

kr. 3.000,00

Overdragelse af ejerpantebrev (Se under Bolig)

Andre 

ekspeditioner

Stiftelsesprovision - kreditter   2,0%

Udfærdigelse og ændring af pantebrev, ejerpantebrev eller 

løsøreejerpantebrev

Kautionserklæring (incl. soliditetsopl.)

Stiftelsesprovision - byggelån   2,0%

Stiftelsesprovision - lån   2,0%

Etablerings- 

omkostninger

Bevilget overtræk mindre end kr. 25.000

Ekstrarente p.a. ved bevilget overtræk

Ekstrarente uden bevilling (overtræk)

Almindelig rykkerbrev

* I forbindelse med nye kundeforhold samt ved specielle forhold forhandles 

satser, stiftelsesomkostninger m.m. individuelt afhængift af det samlede 

kundeforhold.

Ændring af sikkerheder:                                                                

Som forlængelse + dokument-/påtegningsgebyr

1.000,00

1.600,00

Købesumsgaranti (excl. DLR og Totalkredit)

Transporter (Udfærdigelse)

Indeståelser af enhver art behandles som garantier

Deponering - Brev om indsat beløb på spærret konto til 

tredjemand. (Som alternativ til garanti)

Opgørelse af fordring (tvangsauktion, konkurs eller 

betalingsstandsning) Timebetaling

Dokumentgebyr, ændringer (påtegninger af enhver art)

Forhåndslånsgaranti (41110), Købesumsgaranti (41130) 

og Sagsgaranti (41600)

Afslag på lån til indskud (brev til kommunen)

Ændring af låneaftale (forlængelse, genforhandling eller 

ydelsesbortfald)

Etablering (Ekspeditionsgebyr):

Meddelelse til kautionist

Præmierestance - forsikring m/deklaration

Almindelig rykkerbrev (2. rykker)

Anbefalet rykkerbrev

Dokumenter til underskrift udenfor banken,  eksterne udgifter+

A/S registret - CVR registret

Ejendomsværdier           eksterne udgifter +

Udfærdigelse af panthaverdeklaration
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Bolig

Prioritetslån

Realkredit kr. 7.500,00              

kr. 5.000,00              

kr. 5.000,00              

kr. 5.000,00              

kr. 2.000,00              

Andelsbolig

kr.         7.500,00 

kr.               2.000,00 

Øvrige gebyrer

Realkredit kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 500,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 2.000,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

kr. 1.600,00

Salg af ejendom uden indfrielser

(Rådgivning, korrespondance med advokat og mægler. 

Oprettelse af deponeringskonto, tingbog og frigivelse af provenu.

Ændring af ejerpantebrev/sikkerheder

Besigtigelser under byggesag (Pr. besigtigelse)

Køb af andelsbolig

(Køberrådgivning, Boligkøbsberegning, Tinglysningsekspedition, 

betaling af andelsbevis, Korrespondance med advokat, mægler og 

andelsboligforening).

Hertil kommer betaling for evt. betalingsgaranti i henhold til 

Prisbogen.

Salg af andelsbolig

Se under udlån.

Hjemtagelse af realkredit (Grundgebyr)

Rykningspåtegning på ejerpantebrev

Overdragelse af ejerpantebrev (Betales af køber)

Rykningspåtegning andre realkreditinstitutter

Ændring af refinansieringsaftale

Notering af transporter/håndpant/Udlæg

Ændring af pantebrevstype

Deponeringskonto på foranledning af advokat

(Rådgivning, ombygning, nybyggeri og køb af nøglefærdig byggeri.

Færdigmelding af byggeri, korrespondance med parter i sagen og betaling af 

regninger/rater.

Byggelån/Forhåndslånsgaranti betales særskilt.

Salg af ejendom med indfrielser

Kurskontrakt/Fastkursaftale

Indfrielse af realkreditlån

Rykningspåtegning - Totalkredit

Tillægsgbebyr: Køb af ejendom

(Lånerådgivning, låneberegning, vurdering af ejendom, hjemtagelse af 

lån, tinglysningsekspedition, indfrielse af max. 2 realkreditlån, tingbog).

Tillægsgbebyr: Byggelån/Forhåndslån

(Køberrådgivning, Boligkøbsbevis, Boligkøbsberegning, 

Korrespondance med advokat og mægler, garanti for betaling af 

restkøbesum og betaling af restkøbesum).

Annullering af kurskontrakt (+ evt. kurstab)

(Rådgivning, korrespondance med advokat og mægler. 

Oprettelse af deponeringskonto, indfrielse af lån i ejendom, 

tinglysning, tingbog og frigivelse af provenu.

Gældsovertagelse af Realkreditlån -

   (Dertil kommer gældsovertagelsesgebyr til Totalkredit)

Ændring af Totalkreditlån - pr. lån

   (Til-/fravalg af afdragsfrihed og/eller forkorte/forlænge løbetid)
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Investering

Depot Depotudskrifter (pr. stk.) kr. 20,00

kr. 125,00

Investeringsoversigt (ad hoc) - pr. stk. kr. 125,00

VP-papir Gebyr pr. VP-konto, pr. år + moms kr. 80,00

Fondskodegebyr pr. fondskode pr år (obl.) + moms kr. 60,00

Beholdningsændringer (momsfri) + kr. 10,00 pr. mio. kr.) kr. 40,00

Andre ændringer pr. stk. + moms kr. 40,00

Beholdningsændringsmeddelelser (momsfri) kr. 40,00

Nota (rente, udbytte og udtrækning) + moms kr. 40,00

Meddelelse om kapitaludvidelse + moms kr. 40,00

Gratis

kr. 300,00

1.000,00

Fysiske 

værdipapirer

min. kr. 175,00

Pantebreve Oprettelsesgebyr (Denuntiation) kr. 100,00

Opbevaringsgebyr (af højeste nom. værdi) 0,2% + moms min. kr. 100,00

Opkrævningsgebyr pr. stk. + moms kr. 80,00

kr.

kr. 500,00

kr. 200,00

kr. 500,00

kr. 500,00

Udenlandske 0,35%

værdipapirer min. kr. 300,00

kr. 240,00

kr. 240,00

kr. 40,00

kr. 75,00

kr. 1.000,00

kr. 175,00

Service ydelser kr.               1.500,00 

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

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

Ændringsmeddelelser  + moms

Nota  + moms

Opbevaringsgebyr (af højeste kursværdi) + moms

Overførsel til andet PI pr. fondskode (udenlandske papirer) 

Hertil kan der komme eksterne udgifter 

Corporate action hændelser, hvor der gennemføres en handel,

nytegning, købstilbud, tvangsindløsning m.v.

Administration af LEI kode + moms

350,00

Aktier i Nordfyns Bank (dog gebyr for kontoændringer)

Overførsel til andet PI pr. fondskode (max. pr. dag kr. 1.500)

Opbevaringsgebyr (af højeste nom. værdi) 0,25% + moms

Timepris for oprettelse af 

depoter

Medarbejderobligationer til kunders medarbejdere          (Depoter 

er gebyrfrie)

Frigivelser for eksterne handler - pr. handel

Ekstraordinær afdrag + moms

Overførsel af pantebrev til andet PI + moms

Notering af ejerskifter (efterfølgende) pr. stk. + moms

Notering af ejerskifte (1. og 2. pantbrev) pr. stk. + moms

Påkravsmeddelelse (rykkerbreve) (Opkræves overfor kreditor. Overfor 

debitor opkræves gebyr til kreditor iht. pantebrevets bestemmelser) + moms

Investeringsoversigt (fast udskriftsaftale) - pr. stk.               (max. 

kr. 900 pr. år)
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Investering
Kurtage:

Danske Obligationsbaserede foreninger *, kursværdi < kr. 200.0000 0,30%

investerings- min. kr. 45,00

foreninger max. kr. 300,00

Obligationsbaserede foreninger *, kursværdi >= kr. 200.0000 0,15%

Aktiebaserede og blandede foreninger *, kursværdi < kr. 100.000 0,75%

min. kr. 75

max. kr. 500

Aktiebaserede og blandede foreninger *, kursværdi >= kr. 100.000 0,50%

* Samarbejdspartnere

BankInvest, SydInvest, Bil Nordic Invest, ValueInvest, HP Invest, Maj Invest, 

SparInvest, Garantiinvest, Falcon Invest og Stonehenge.

Øvrige foreninger 0,75%

min. kr. 175,00

Darwin Køb kr. 0,00

Salg kr. 10,00                   

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

værdipapirer min. kr. 175,00

max. kr. 3.000,00

Danske Obligationer (kursværdi >=3 mio.) 0,10%

0,75%

min. kr. 175,00

0,50%

Nordfyns Bank (kunden køber) kr. 0,00

0,75%

min. kr. 175,00

1,00%

1,00%

min. kr. 75,00

min. kr. 400 0,75%

0,50%

min. kr. 250 1,00%

Svenske, Norske min. kr. 175 0,75%

og Finske aktier max. kr. 500

Kursværdi >= 100.000 + evt. udenlandske omkostninger 0,50%

Limit ordre kr. 30,00                   

Rådgivning pr. time kr. 1.200,00              

pr. time kr. 2.400,00              

+ evt. udenlandske omkostninger

Kursværdi < 100.000 + evt. udenlandske omkostninger

Kurtage beregnes af kursværdien. For obligationer afregnes til bankens opnåede markedskurs med 

tillæg/fradrag for køb/salg på op til 0,20 kurspoint

Nordfyns Bank (kunden sælger)

Aktie- og tegningsretter  

Udenlandske obligationer (kursværdi < 100.000 kr.)

Kurtage beregnes af kursværdien. For obligationer afregnes til bankens opnåede markedskurs med 

tillæg/fradrag for køb/salg på op til 0,20 kurspoint

Udenlandske 

værdipapirer Udenlandske obligationer (kursværdi > 100.000 kr.)

+ evt. udenlandske omkostninger

Danske aktier (kursværdi >= kr. 100.000)    

Danske aktier (kursværdi < kr. 100.000)    

Investeringsrådgivning med specialist

Unoterede aktier  

Udenlandske aktier

Limit ordre der ikke gennemføres (Alle ordre)

Investeringsrådgivning
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Investeringsaftaler

Puljeinvestering

kr. 0,00

kr. 500,00

kr. 250,00

kr. 500,00

0,00%

ingen

1,00%

kr. 100,00

0,10%

0,20%

0,30%

10,00%

0,40%

kr. 100,00

0,10%

10,00%

Formuepleje / kr. 100,00

Pensionspleje

+ moms 0,40%

+ moms 0,70%

+ moms 1,00%

Administrationsgebyr pr. år *)

Kurtage ikke-skandinaviske aktier

Kursskæring ved køb og salg

Kurtage øvrige skandinaviske aktier

Deludbetaling

Aktiepulje

Udtrædelse

Ændring af indplacering

Rentesats på kontantkonto

dog min. pr. år

Kurtage danske aktier/investeringsforeningsbeviser

Overskudsdeling (efter fradrag af omkostninger)

Administrationsgebyr pr. år 0-10% aktier *)

Administrationsgebyr pr. år 25-50% aktier *)

Administrationsgebyr pr. år 75-100% aktier *)

Der betales normal kurtage ved handler (se under Investering)

Administrationsgebyr pr. år *)

Kurtage

Obligationspulje

Porteføljeudskrift/investeringsoversigt (min. 2 stk. pr. år)

dog min. pr. år

Overskudsdeling (efter fradrag af omkostninger)

Indtrædelse

Generelt:

*) Administrationsgebyr beregnes af ordningens værdi

     (Gælder dog ikke udtrædelse af børneopsparing)
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Betalinger

NETS Oprettelse i NETS Betalingsserivce Gratis

Faste betalinger i Betalingsserivce Gratis

Afvisning/tilbageførsel af betaling kr. 350,00

Afvisning/tilbageførsel af betaling i Betalingsservice (BS) kr. 350,00

Kuvertservice kr. 40,00

kr. 50,00

kr. 250,00

Indbetalingskort Betaling af Giro- og FI-kort kr. 75,00

(Indbetaling kan kun ske for kunder i banken)

Betalinger fra kr. 75,00

udlandet

Diverse kr. 60,00

kr. 40,00

kr. 150,00

kr. 400,00

kr. 0,00

kr. 60,00

kr. 40,00

kr. 200,00

kr. 300,00

kr. 300,00

   SEPA betaling m/advis/kvittering

(med forbehold for efterregulering)

Overførsler < 100.000 kr. eller modværdien

1 Der tillægges et gebyr på kr. 350,00 pr. fejl, hvis overførslen kræver manuel 

efterbehandling i Nordfyns Bank. F.eks. pga. manglende SWIFT-adresse (BIC) på 

beløb modtagerens bankforbindelse eller manglende IBAN

   SEPA betaling (Manuel via banken)

Standard (2 bankdage) 1

   SEPA betaling

Overførsler =< 375.000 kr. eller modværdien

Overførsler > 375.000 kr. eller modværdien

Gebyr pr. betaling 

Mail eller fax til betalingsmodtager

Manuel nota

Overførsler   (+ eksterne udgifter)                                                                       

Skal overførslen ekspederes franko for modtager, beregnes udenlandske 

omkostninger med:

Returneringsgebyr

Årligt kuvertservice gebyr            

Ekspres (0 bankdage) - hvis likvid valuta kan skaffes 1

Overførsler - 

manuelt bestilt

Til udlandet
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Serviceydelser

kr. 40,00

kr. 0,00

kr. 40,00

40,00

kr. 40,00

kr. 15,00

kr. 0,00

kr. 75,00

min. kr. 100,00

kr. 200,00

kr. 0,00

Betalinger Engangsbetalinger - modtager har konto i banken (BET)

u/advisering kr. 0,00

Kvittering/Nota/Advis (pr. stk.) kr. 40,00

Engangsbetalinger - modtager har ikke konto i Nordfyns Bank

For egne kunder - u/advis kr. 75,00

For egne kunder - m/advis kr. 115,00

For andre kunder u/advis kr. 200,00

For andre kunder m/advis kr. 240,00

kr. 0,00

kr. 40,00

kr. 40,00

kr. 40,00

kr. 300,00

kr. 2,50

kr. 500,00

kr. 750,00

kr. 500,00

kr. 0,00

kr. 500,00

kr. 60,00

kr. 30,00

kr. 40,00

kr. 0,00

Selvbetjenings- kr. 500,00

boks kr. 600,00

kr. 800,00

kr. 1.200,00
Påløbne udgifter

Letpensions- 

forsikringer

kr. 50,00

Diverse kr. 1.200,00

Salg af møntruller (til ikke helkunder)        pr. stk. 5,00

Veksling       

kontant valuta

Pengeinstitut 

skifte

Pr. ekspedition

Pr. ekspedition for aktionær i Nordfyns Bank

Øvrige særlige indlån

Almindelig indlån

Tillæg for sammedags overførsel

Årsudskrifter (Alle kunder fra 18 år) - e-Arkiv uden papirudskrift

Kasse- 

ekspeditioner

 - Papir

 - eArkiv

Tømning af børns sparebøsse

3. mands indbetaling

Overførsel via Nationalbanken (overførsel og modtagelse)

Optælling af mønt for ikke kunder 

Posteringsoplysninger v/bankens medarbejdere

Kasseekspeditioner (Banken har ingen åbne kasse)

SEPA betaling

Optælling af 

mønter

Udskrifter

Hævning af EUR i pengeautomat

Hævning af EUR i pengeautomat for aktionær i Nordfyns Bank

Oprettelsesgebyr - alle typer (priser incl. moms)

Aktiesparekonto

Hertil kommer flytning af evt. VP-papirer

Kopi af tidligere udsendte udskrifter

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

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

Opboring af boks

Timesats (min. ½ time)

Returnering af kredittransaktion med fejl

Advisering af do.

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

Udlån og kreditter

Pensionskonti

Opkrævningsgebyr pr. år (Opkræves årligt eller månedligt)

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

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

SEPA betaling m/advis/kvittering

Årsudskrifter (Alle kunder fra 18 år) - papirudskrift
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Kort og mobilpenge

Indsigelse Uberettiget indsigelse - korttransaktion kr. 550,00

kr. 200,00

kr. 200,00

Kortgebyr

årligt kr. 200,00

kr. 0,00

årligt kr. 200,00

Spærring af kort kr. 100,00

kr. 350,00

kr. 50,00

Diverse vedr. kort kr. 200,00

min. kr. 40,00

Gratis

kr. 500,00

kr. 300,00

kr. 200,00

kr. 300,00

MasterCard kr. 200,00

kr. 200,00

kr. 0,00

kr. 100,00

PayCard
1 kr. 100,00

kr. 900,00

kr. 1.900,00

kr. 200,00

kr. 250,00

kr. 1.000,00

kr. 2.000,00

kr. 50,00

kr. 75,00

kr. 300,00

kr. 200,00

kr. 200,00

Genudstedelse af 

pinkode

kr. 100,00

Udbetaling i egne pengeautomater kr. 0,00

Udbetaling i andre pengeinstitutter (incl. posthuse)

v/kassen samt pengeautomater kr. 10,00

Do. for GrundKonto kr. 15,00

Unge 13 - 27 år kr. 0,00

MasterCard Platinum 1

MasterCard Familiekort 1

Hastebestilling

Hævning i 

pengeautomat 

m.m

Spærring af hævekort (PBS)

Notakopi af Dankort/VISA-Dankort 

Omregningskurs ved brug af VISA i udlandet:

Hævning med VISA-Dankort i udlandske pengeautomater  1,00% 

af beløbet

Individuelt 

kortdesign

MasterCard Silver 1
 (forsikring 60 kr. pr. år)

Genudstedelse af pinkode til alle kort

MasterCard Standard 1

MasterCard Debet  1

Returnering af dækningsløse kort transaktioner

Nulstilling af forbrug   (VISA)

MasterCard Young 

Priority Pass til MasterCard Platinum, pr. besøg (8 gratis pr. år)

Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet VISA

Almindelig spærring

Spærring af kort pga. kortholders misbrug

VISA/Dankort                                          

VISA/Dankort (18-27 år - Ungkonto)

Dankort

MasterCard og VISA-Dankort med individuelt motiv

Erstatningskort/genbestilling

I EU: 

Ændring

Nybestilling

Udenfor EU: 

MasterCard Business Standard 1

MasterCard Business Guld 1

MasterCard Business Platinum 1

      1 Kortgebyr opkræves årligt

Kontanthævegebyr for MasterCard i ATM døgnet rundt (2%)

Kopi af nota 

Hastebestilling

Erstatningskort/genbestilling

MasterCard Guld 1
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Netbank og Mobilbank

Netbank Privat Oprettelsesgebyr kr. 0,00

Abonnement Netbank privat/Mobilbank:

   Alder 13-27 år kr. 0,00

   Øvrige pr. måned (Opkræves kvartalsvis) kr. 15,00

Abonnement  - realtidskurser kr. 25,00

Intern overførsel (egne konti) kr. 0,00

Indenlandsk overførsel kr. 0,00

kr. 2,50

kr. 50,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 80,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 0,25

kr. 40,00

kr. 0,50

kr. 150,00

Kurtage 0,075%

Netbank min. kr. 75,00

Kursværdi < kr. 50.000 0,50%

min. kr. 45,00                   

max. kr. 125,00                 

Kursværdi => kr. 50.000 0,25%

0,50%

min. kr. 125,00

Tillæg for samme dags overførsel eller Straksoverførsel

SEPA betaling (EUR) m/advis/kvittering

Kursinformation markedsdyb pr. klik

Udenlandsk overførsel - ej EUR

Øvrige udenlandske værdipapirer

+ evt. udenlandske omkostninger

Danske obligationer 

Indenlandsk overførsel i EUR m/advis.

SEPA betaling (EUR)

Indbetalingskort

Elektronisk indbetalingskort

Udskrift af nøglekort

Kvittering og advisering

BeskedService (SMS eller e-mail) pr. stk.

Frimåned i Netbank pr. udnyttet frimåned

Danske, svenske, norske og finske aktier + 

danske investeringsbeviser:
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