Prisliste
2. august 2018
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Enhed

Sats (kr.)

Service / ekspedition
Boks
Boks, oprettelse
Boks, opboring
Boks, ny lås med nøgle + kort

Pr. boks
Pr. opboring
Pr. sæt

Boksleje, betales årligt forud 15. januar for kommende år
45 - 60 mm
75 - 92 mm
100 - 140 mm
175 - 200 mm
290 - 300 mm
Indbetalingskort / FI-kort / kodelinjebetalinger
Betaling af FI-kort, indbetalingskort og kodelinjebetalinger ved
henvendelse i filial, for kunder med konto i banken
Betaling af FI-kort, indbetalingskort og kodelinjebetalinger ved
henvendelse i filial, for kunder uden konto i banken
Kodelinjebetaling (uden medbragt kundekopi) betales et tillæg
til ovennævnte
Indbetalingskort via KonvoLet
Aftale om FI-kreditor betalingssystem, kvartalsvis forud
Bestilling af FI-Kort
Posteringsoversigt FI-kort indbetalinger til betalingsmodtager
Kontoudskrifter
Posteringsoversigt, udleveret i banken
Kontoudskrift, i e-Boks
Kontoudskrift, udsendt med post
Ekstraordinære udskrifter via e-Boks
Kopi af tidligere udsendt udskrifter, f.eks. kontoudskrifter og
årsopgørelser
Mønter
Mønttælling for kunder med konto i banken.
Mønttælling for kunder uden konto i banken.
Mønter, salg i tutter, til kunder uden konto i banken
Konto til kontooverførsler (etableret i filial)
Standardoverførsel til andres konti i banken, andre
pengeinstitutter med/eller uden straks advisering
Sammedagsoverførsel til andre pengeinstitutter (skal foretages
inden kl. 12.00)
Straksoverførsel til andre pengeinstitutter
Oprettelse af fast overførsel
Overførsel, fast til andres konti i banken med advisering, andre
pengeinstitutter uden advisering
Overførsel, fast til andre pengeinstitutter m/straksadvisering
Overførsel, til egne konti i banken på kundens foranledning
Overførsel, returneret fra andet pengeinstitut
Overførsel af konti / depoter til andre
pengeinstitutter/forsikringsselskaber
Pensionsopsparingskonto, boligopsparingskonto,
uddannelseskonto - max. kr. 3.000,00 pr. CPR-nr.
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Pr. boks
Pr. boks
Pr. boks
Pr. boks
Pr. boks

375,00 *
1.500,00 *
3.000,00 *

350,00
400,00
550,00
650,00
850,00

Pr. kort/betaling

50,00

Pr. kort/betaling

100,00

Pr. betaling
Pr. stk.
Pr. kvartal
Pr. bundt a 50 stk.
Pr. udskrift

75,00
12,00
100,00
100,00
20,00

Pr. udskrift
Pr. udskrift
Pr. udskrift
Pr. udskrift

20,00
0,00
20,00
0,00

Pr. udskrift

100,00

Pr. optælling
Pr. optælling
Pr. tut

0,00
100,00
10,00

Pr. overførsel

35,00

Pr. overførsel
Pr. overførsel
Pr. oprettelse

40,00
45,00
35,00

Pr. overførsel
Pr. overførsel
Pr. overførsel
Pr. overførsel

1,00
1,00
35,00
30,00

Pr. konto

750,00

*
*
*
*
*

Enhed
Almindelig indlånskonti - hvis kontoen er yngre end 12 mdr. max kr. 300 pr. CPR-nr./CVR-nr.
Overførsel af udlån og eller kreditter - max. kr. 750,00 pr. CPRnr./CVR-nr.
Depotoverførsel af åbne/pensionsdepoter til andet
pengeinstitut - max. kr. 1.000 pr. CPR-nr./CVR-nr.
Depotoverførsel til andet pengeinstitut - udenlandske
værdipapirer (+ evt. udenlandske omkostninger)
Overførsel af ej-VP-depoter
Returnering og rykkere
Returneringer af kort (alle korttyper) betalinger,
Betalingsservice, Leverandørservice betalinger, tilbageførsel af
A-skat, stop servicebetalinger, SEPA-betalinger m.m. pga.
manglende dækning.
Meddelelse til kautionist om restance
Hel eller delvis inddækning af overtræk fra kundens øvrige
konti foretaget af banken
Rykkere og betalingspåmindelse - enten som brev, e-mail eller
SMS
Afvisning af BetalingsService, LeverandørService ved
henvendelse i filial
Serviceekspeditioner i kassen
Døgnboks inklusiv en døgnbokspose / et indbetalingsbilag pr.
bankdag (OBS - tilbydes ikke som en enkeltstående
serviceydelse for kunder uden konti i banken)
Yderligere døgnboksposer / indbetalingsbilag
Erhvervsindbetaling ved kassen (ved fravalg af døgnboks)
Indbetaling ved kassen til konti i Lollands Bank fra kunder uden
konti i Lollands Bank
Indbetaling ved kassen fra kunder med konto i Lollands Bank
på andres konti i Lollands Bank
Ind- og/eller udbetaling uden kort/kontonummer
Udbetaling ved kassen i Lollands Bank til person, der ikke er
kunde i Lollands Bank
Øvrige
Bodeling (ej pension)
Budgetservice gebyr for udarbejdelse, opfølgning og
ændringer aftalt budget
Feriedepot (kuvert) - indleveres forseglet
Indhentning af tegningsudskrifter /ændring af fuldmagtforhold
Mortifikation (+ udgifter til annoncering)
Oprettelse af foreningskonto (kun mulig for forening med CVRnummer)
Revisorforespørgsel
Saldoforespørgsler afgivet pr. telefon
Skriftlig låneafslag efter kundens anmodning
Sparebøsse (dog gratis for kunder under 15 år med konto i
Lollands Bank)
Tilmeldning af BS-aftale ved henvendelse til filialen
Timesats for øvrigt administrativt arbejde
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Sats (kr.)

Pr. konto

100,00

Pr. lån

250,00

Pr. fondskode

250,00

Pr. fondskode
Pr. depot

500,00
150,00

Pr. returnering
Pr. meddelelse

300,00
300,00

Pr. modregning

35,00

Pr. stk.
Pr. afvisning

100,00
35,00

Pr. aftale årligt forud ved
etablering af aftale
Pr. stk.
Pr. indbetaling

500,00
35,00
100,00

Pr. indbetaling

100,00

Pr. indbetaling
Pr. betaling

35,00
35,00

Pr. udbetaling

300,00

Pr. bodeling
Pr. konto årligt forud i
december
Pr. måned, forud.
Pr. udskrift og/eller
ændring
Pr. mortifikation

1.200,00

Pr. konto
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. afslag

1.200,00
1.200,00
35,00
250,00

Pr. stk.
Pr. aftale
Pr. påbegyndt ½ time

1.200,00
750,00 *
300,00
1.200,00

50,00
35,00
400,00

Enhed

Sats (kr.)

Kort
Årlig kortafgift. Opkræves forud ved bestilling.
Hævekort
Dankort
Visa/Dankort (årlig kortafgift gratis for unge under 30 år eller
kunder med aktionærfordele)
MasterCard Young (13-18 år)
Mastercard Standard debitkort (årlig kortafgift gratis for unge
under 30 år eller kunder med aktionærfordele)
MasterCard Standard kreditkort
MasterCard Standard kreditkort, familie
MasterCard Standard kreditkort, business
MasterCard Guld kreditkort
MasterCard Guld kreditkort, familiekort
MasterCard Guld kreditkort, business
MasterCard Platinum kreditkort
MasterCard Platinum kreditkort, familiekort
MasterCard Platinum kreditkort for kunder med
aktionærfordele
MasterCard Priority Pass. Medlemskab gratis. Besøg i Lounge
i lufthavn
MasterCard Platinum kreditkort, business
Dankort og/eller Visa/Dankort med individuelt design
Udstedelse
Genudstedelse
Betaling for hævning i pengeautomater og kasser i
pengeinstitutter.
Hævekort, hævning i andre pengeinstitutters automater
Visa/Dankort, hævning i andre pengeinstitutters automater
Visa/Dankort, hævning i andre pengeinstitutters automater
med aktionærfordele
Visa/Dankort, hævning ved kassen i andre pengeinstitutter
MasterCard debitkort, hævning i andre pengeinstitutters
automater i DK
MasterCard debitkort, hævning i andre pengeinstitutters
automater i DK for kontohavere med Jackpotkonti (over 13 år)
og Ungkonti

Pr. kort
Pr. kort

0,00
0,00

Pr. kort
Pr. kort

150,00
0,00

Pr. kort
Pr. kort
Pr. kort
Pr. kort
Pr. kort
Pr. kort
Pr. kort
Pr. kort
Pr. kort

150,00
250,00
50,00
250,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.500,00
150,00

Pr. kort

1.000,00
USD 30 (ca.
200 DKK)
1.500,00

Pr. besøg
Pr. kort
Pr. kort
Pr. kort

Pr. hævning
Pr. hævning

6,00
6,00

Pr. hævning
Pr. hævning

0,00
6,00

Pr. hævning

6,00

Pr. hævning

Pr. hævning

0,00
1% af beløb
min. 30,00
1% af hævet
beløb
2% af hævet
beløb min.
50,00
2% af beløb min. 50,00

Pr. kort
Pr. pinkode
Pr. pinkode
Pr. spærring

35,00
100,00
50,00
300,00

Visa/Dankort, anvendes som hævekort i udlandet
Pr. hævning
MasterCard debitkort, hævning i andre pengeinstutters kasser i
DK
Pr. hævning
MasterCard debit- og kreditkort, ved hævning i udlandet i
pengeautomater
MasterCard kreditkort, kontanthævninger i Danmark
Øvrige betalinger vedr. kort anvendelse
Aktivering af kort ved henvendelse i filial
Genfremsend pinkode - ved henvendelse i filial
Genfremsend pinkode - ved bestilling i Netbank
Spærring pga. misbrug
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100,00
150,00

Pr. hævning

Enhed
Fremfinding af posteringer/notaer
Erstatningskort
Ændring af limit på Visa-kort og MasterCard
Indsigelser - hvor kunden ikke har ret i indsigelsen
Indsigelser - hvor kunden har ret i indsigelsen

Pr. postering
Pr. kort
Pr. ændring
Pr. indsigelse
Pr. indsigelse

Sats (kr.)
250,00
150,00
300,00
250,00
0,00

Referencekurs ved brug af kort i udlandet
Ved brug af Visa/Dankort og MasterCard kredit- og debitkort i udlandet vil omregning fra udenlandsk
valuta til danske kroner(DKK) ske til den reference, der fremgår af http://www.nets.eu/dkda/Produkter/betaling-med-kort/internationale-kort/valutakurser/Pages/default.aspx for den enkelte valuta
med et tillæg, som følger:
Europæiske valutaer som offentliggøres på ovennævnte site tillægges 1,16%. Der anvendes
valutakursen på bankdagen før clearing i Nets.
Øvrige valutaer som offentliggøres på ovennævnte site tillægges 2,07 %. Der anvendes valutakursen
på bankdagen før clearing i Nets.
For øvrige valutaer kan der tillige være undtagelser.
Ved anvendelse af ovennævnte kort i udlandet kan der tillige være lokale begrænser ligesom
udenlandske betalingsmodtager kan opkræve gebyr.

Netbank
Tilslutning og afgift
Overførsel til egne konti i banken
Standardoverførsel til andres konti i banken / andre
pengeinstitutter
Sammedagsoverførsel til andre pengeinstitutter samme dag
inden kl. 12.00
Straksoverførsel til andre pengeinstitutter samme dag
Standardoverførsel med straksadvisering
Betaling af indbetalingskort
Kvittering for overførsel
Tilslutning til BankConnect
Oprettelse af bruger / administrator i netbank (erhverv) ved
henvendelse i filial
Oprettelse af bruger / administrator i netbank (erhverv) via
netbank
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Pr. bruger
Pr. stk.

0,00
0,00

Pr. stk.

1,00

Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. oprettelse

2,00
3,00
15,00
1,00
15,00
2.000,00

Pr. bruger

100,00

Pr. bruger

0,00

Enhed

Sats (kr.)

Handel med værdipapirer i Netbank (kurtage på aktier,
obligationer og investeringsforeningsbeviser registreret i
Værdipapircentralen (VP)
Obligationer, kursværdi under kr. 3.000.000

Af kursværdi

Obligationer, kursværdi over kr. 3.000.000

Af kursværdi

Aktier, investeringsbeviser og tegningsretter
Betaling til udlandet bestilt i Netbank
Se afsnittet om "Udenlandske overførsler"
Infoservice og SMS-service
Årlig brugerafgift
Meddelelse via Infoservice
Meddelelse via SMS-service

Af kursværdi

Pr. aftale
Pr. SMS / Pr. e-mail
Pr. SMS

0,75 ‰
min. 65,00
0,50 ‰
min. 65,00
0,15 %
min. 65,00

0,00
1,00
1,00

Investering / depot registreret i Værdipapircentralen (VP)
Depotgebyr og betaling for meddelelser
VP-kontogebyr (gælder dog ikke VP-konti / -depoter, hvor der
kun er registreret VP-aktier)
Beholdningsoversigt på kundens foranledning
Fondskodegebyr VP-obligationer (betales første gang 31/122016)
Beholdningsændring / udtrækning
Nedennævnte meddelelser i kursiv kan fravælges
Meddelelse ved nedskrivning af udtrukne obligationer
Meddelelse ved flytning af beholdning
Meddelelse ved køb og salg
Meddelelse om andre ændringer
Meddelelse om renter
Meddelelse om udtrukne obligationer
Øvrige udskrifter

Pr. år, opkræves
halvårligt
Pr. stk.
Årligt pr. ISIN
Pr. stk.
Pr. meddelelse
Pr. meddelelse
Pr. meddelelse
Pr. meddelelse
Pr. meddelelse
Pr. meddelelse
Pr. meddelelse

Opbevaring af udenlandske værdipapirer
Genudskrivning af fondsnota

Af kursværdi pr. år forud.
Pr. nota

Overførsel af danske værdipapirer til depoter i andre
pengeinstitutter med samme ejer
Kurtageafgift ved handel med aktier

Pr. ISIN

Kursværdi under kr. 100.000
Kursværdi over kr. 100.000

Af kursværdi
Af kursværdi

Tegningsretter

Af kursværdi
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Max. 150,00 *
35,00
32,50 *
19,00
19,00
19,00
19,00
23,75
23,75
23,75
23,75
0,25 %
min. 100,00
100,00
250,00 maks.
1.250,00
0,75 %
min. 200,00 /
max. 500,00
0,50%
1,00 %
min. 200,00

*
*
*
*

Enhed

Sats (kr.)

Kurtageafgift ved handel med
investeringsforeningsbeviser
Obligationsbaserede afdelinger

Af kursværdi

Aktiebaserede afdelinger

Af kursværdi

1,50 ‰
min. 200,00
0,75%
min. 200,00
max. 500,00

Kursværdi over kr. 100.000
Kurtageafgift ved handel med obligationer

Af kursværdi

0,50%

Kursværdi under kr. 3.000.000
Kursværdi over kr. 3.000.000

Af kursværdi
Af kursværdi

1,50 ‰
min. 200,00 /
max. 4.000
1,00 ‰

Kursskæring ved låneudbetaling/-indfrielse

Af kursværdi

0,10 kurspoint

Pr. fondsordre

0,50 %
min. 400,00 +
evt.
udenlandske
omk.

Investering / depot - øvrigt
Kurtageafgift ved handel med udenlandske obligationer

Af kursværdi
Kurtageafgift ved handel med udenlandske aktier

Kursværdi under kr. 1.000.000

Pr. fondsordre

Kursværdi over kr. 1.000.000. Kurtagen beregnes af den totale
handelssum.
Pr. fondsordre
Kurtageafgift ved handel med svenske og norske aktier
registreret i Værdipapircentralen (VP)

Kursværdi under kr. 100.000
Kursværdi over kr. 100.000

0,60 %
min. 400,00
max.
4.000,00 +
evt.
udenlandske
omk.
0,40 % + evt.
udenlandske
omk.

Af kursværdi
Af kursværdi

0,75 %
min. 200,00 /
max. 500,00
0,50%

Pr. flytning

400,00 + evt.
udenlandske
omk.

Øvrige betalinger i forbindelse udenlandske værdipapirer

Flyttegebyr
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Enhed

Sats (kr.)

Ej VP-papirer
Årligt opbevaringsgebyr (kursværdi < kr. 500.000) ekskl. moms Årligt
Årligt opbevaringsgebyr (kursværdi > kr. 500.000) ekskl. moms Årligt
Pantebreve i depot
Pantebreve, oprettelse
Pr. stk.
Opkrævet pantebrevsydelse
Pr. ydelse
Pr. afdrag / pantebrev pr.
Ved ekstraordinære afdrag / indfrielse
stk.
Ejerskifte
Pr. ejerskifte
Opsigelse overfor debitor
Pr. debitor
Påkravsmeddelelse
Pr. brev
Opgørelse af pantebrev til tvangsauktion / retslig inkasso
Pr. pantebrev
Opbevaring af øvrige effekter
Opbevaring af bankbøger, policer, pantebreve og lignende
Pr. effekt årligt forud
Købekontrakter, opkrævning pr. ydelse, ekskl. moms
Pr. ydelse

0,30 % min
500,00
0,30 % min
500,00
500,00 *
60,00 *
300,00
100,00
300,00
125,00
500,00

25,00 *
60,00

Pensionskonti (kapital, rate, index og aldersopsparing) - enkeltydelser
Udbetaling (opgørelse af kapitalpension / aldersopsparing
og/eller start udbetaling fra ratepension), bodeling,
sammenlægning eller proformaopgørelse

Pr. konto

Ophævelse af pensionskonti i utide (gælder også ændring af
kapitalpension til alderopsparing)
Tilbageførsel af for stort indskud på pensionskonto

Pr. konto
Pr. indbetaling

1.000,00
10 % af saldo
+ evt.
værdipapirbeholdning,
maks.
1.000,00
500,00

Bolig (både privat- og erhvervsejendomme)
Sagsforløb
Byggesag:
Inkl. lånesagskonto, hjemtagelse af kreditforeningslån,
oprettelsesgebyr for forhåndslånegaranti, samt udfærdigelse af
respektpåtegning / rykningspåtegning af pantsat ejerpantebrev.
Besigtigelser, kurssikring og garantiprovision betales separat
iht. prislisten.
Pr. ejendom - dog maks. 2 indfrielser/rykninger - herudover
1.200 kr. pr. indfrielse/rykning.
Pr. sag

4.000,00

Køb af ejendom:
Inkl. lånesagskonto, hjemtagelse af kreditforeningslån,
oprettelsesgebyr for købesumsgaranti, samt udfærdigelse af
respektpåtegning / rykningspåtegning af pantsat ejerpantebrev.
Kurssikring og garantiprovision betales separat iht. prislisten. Pr. sag

4.000,00
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*
*
*
*
*

Enhed

Omlægning af kreditforeningslån og/eller tillægsbelåning med
kreditforeningslån:
Inkl. lånesagskonto, hjemtagelse af kreditforeningslån,
oprettelsesgebyr for garanti, samt udfærdigelse af
respektpåtegning / rykningspåtegning af pantsat ejerpantebrev.
Kurssikring og garantiprovision betales separat iht. prislisten.
Salg af ejendom med lånesagskonto:
Inkl. indfrielse og sagsstyring.
Salg af ejendom uden lånesagskonto:
Alene deponeringskonto
Enkeltstående serviceydelser
Kurssikring
Refinansiering
Indfrielse af kreditforeningslån uden lånesagskonto
Besigtigelse af ejendom
Formidling af gældsovertagelse ved ejerskifte

Sats (kr.)

Pr. sag

4.000,00

Pr. sag

4.000,00

Pr. sag

1.200,00

Pr. lån
Pr. lån
Pr. sag
Pr. besigtigelse
Pr. lån

500,00
750,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

Udlån / kreditter
Stiftelsesprovision
Udlån og kreditter med hovedstol op til 10 mio. DKK. Ved
lånestørrelse herudover fastsættes stiftelsesprovisionen efter
kreditvurdering.
For andelsboliglån, boliglån og boligkassekreditter
Aktionærkonto - løn og kredit: De første kr. 25.000 i
kassekreditmaksimum etableres uden stiftelsesprovision og
dokumentgebyr.
Billån uden udbetaling (billigt-billaan.dk)
Dokumentgebyr for udfærdigelse af følgende dokumenter
Gældsbreve, kreditkontrakter, dokumenter i forbindelse med
udlandslån, købekontrakter, ejerpantebreve,
løsøreejerpantebreve, skadesløsbreve, transporter,
håndpanterklæringer, underpanterklæringer,
kautionserklæringer og panthaverdeklarationer
Særligt for for Ung lån og Ung kredit: Intet dokumentgebyr
Bevilget overtræk
Op til og med kr. 10.000
Større end kr. 10.000 (oprettelse) + kr. 250,00 pr. løbende
måned betalt forud.
Forlængelsesprovision
Kassekredit uanset maksimum
Øvrige ekspeditioner af dokumenter og lånesager
Påtegninger af enhver art på dokumenter (ejerpantebreve,
løsørepantebreve, skadesløsbreve, sælgerpantebreve,
kreditforeningspantebreve, købekontrakter, gældsbreve og
kreditkontrakter)
Fremsendelse af dokumenter til underskrift
Noteringer af enhver art
Ændring af afviklingsbestemmelser eller ydelsesudsættelse
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Af hovedstolen
Pr. lån

Af hovedstolen

Pr. dokument i en
lånesag.

1,75%
min. 750,00
Max.
6.000,00

3,00%

1.200,00
dog maks.
3.600,00

Pr. bevilling

100,00

Pr. bevilling

500,00

Pr. bevilling

1.200,00

Pr. påtegning
Pr. sag
Pr. notering
Pr. ændring / udsættelse

1.200,00
150,00
1.200,00
1.200,00

Enhed

Sats (kr.)

Garantier
Løbende provision betales kvartalsvis bagud beregnet af
garantibeløbet

Pr. garanti

4,0 % p.a.,
min. 100,00
3,0 % p.a.,
min. 100,00
2,0 % p.a.,
min. 100,00
1,5 % p.a.,
min. 100,00
1,0 % p.a.,
min. 100,00
1,0-3,0 %
p.a., min.
100,00
1,0 % p.a.,
min. 100,00
3,0 % p.a.,
min. 100,00

Pr. garanti

1.200,00

AB92 Arbejdsgarantier (15 %)

Pr. garanti

AB92 Arbejdsgarantier (10 %)

Pr. garanti

AB92 Arbejdsgarantier (2 %)

Pr. garanti

Garanti for forhåndslån
Privat: købesumsgaranti / bygherregaranti ved finansiering
stillet af Lollands Bank (første 3 måneder dog gratis)

Pr. garanti

Erhverv: købesumsgaranti / bygherregaranti ved finansiering
stillet af Lollands Bank (første måned dog gratis)
Privat og erhverv: købesumsgaranti / bygherregaranti uden
finansiering stillet af Lollands Bank
Øvrige garantier
Oprettelsesomkostninger for garantier
Dokumentgebyr

Pr. garanti
Pr. garanti
Pr. garanti

Valuta / udland
Køb og salg af kontantvaluta - med kontoforhold i banken
Køb og salg af kontantvaluta - uden kontoforhold i banken
Køb af euro i udendørs pengeautomat
Kunder med aktionærfordele i banken
Kunder uden aktionærfordele i banken
Uden kontoforhold i banken
Valutakonti
Valutakonto årlig afgift betalt forud
Arbitrage
Forlængelse terminsforretning
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Pr. ekspedition
Pr. ekspedition

50,00
75,00

Pr. ekspedition
Pr. ekspedition
Pr. ekspedition

0,00
25,00
75,00

Pr. konto

1.200,00

Pr. forlængelse

1.200,00

Enhed

Sats (kr.)

Udenlandske overførsler
Betalinger til udlandet
Bestilt elektronisk via Netbank
EU-betaling *)
EU-betaling *) - manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om swift-adresse eller IBAN-nr.
Normal betaling
Normal betaling - manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.

Pr. betaling

50,00

Pr. tilretning
Pr. betaling

100,00
125,00

Pr. tilretning

Hurtigbetaling
Hurtigbetaling - manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.
Bestilt på anden måde (i banken)
EU-betaling *)
EU-betaling *) - manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.
Normal betaling
Normal betaling - manuel tilretning af banken

Pr. betaling

100,00
400,00 + 1 ‰
af beløbet

Pr. tilretning

100,00

Pr. betaling

75,00

Pr. tilretning
Pr. betaling
Pr. tilretning

Hurtigbetaling
Hurtigbetaling - manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.
Øvrige generelle omkostninger

Pr. betaling

100,00
175,00
100,00
450,00 + 1 ‰
af beløbet

Pr. tilretning

100,00

Pr. gang

500,00 +
udenlandske
omkostninger

Efterlysning af afsendt betaling (pr. gang)
Betaling af omkostninger i modtagerland (OUR-betaling) prisen varierer, og faktiske omkostninger ud over 200 kr.
opkræves efterfølgende
Betalinger fra udlandet
EU-betaling *)
Øvrige betalinger
Øvrige betalinger (omkostninger betalt af ordregiver) manuel
Salg af udenlandske checks
Udstedelse
Forsendelse af udenlandsk check for kundens regning
Tilbagekøb af solgt udenlandsk check

Pr. gang

500,00 +
udenlandske
omkostninger

Spærring af solgt check på købers foranledning
Køb af udenlandske checks

Pr. spærring

Check i DKK trukket på udlandet
Check i DKK trukket på Danmark (med dansk kodelinie)
Check i DKK trukket på Danmark (uden dansk kodelinie)

Pr. check
Pr. check
Pr. check

Tilbagekaldelse, ændring, af afsendt betaling (pr. gang)
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Pr. betaling

min. 200,00

Pr. betaling
Pr. betaling
Pr. betaling

50,00
125,00
25,00

Pr. check
Pr. check
Pr. check

200,00
100,00
200,00
400,00 +
udenlandske
omkostninger
5 ‰ - min.
200,00
0,00
100,00

Enhed

Dagligt noteret europæisk valuta (pr. valuta)

Pr. valuta

Anden valuta (pr. valuta)

Pr. valuta

3. lands valuta (f.eks. USD trukket på Tyskland)

Pr. check

Udenlandsk check til incasso

Pr. check

Sats (kr.)
1 ‰ - min.
200,00
1 ‰ - min.
200,00
2 ‰ - min.
200,00
5 ‰ - min.
500,00 / max.
1.000,00
+ kureromk.

*) Kravene til en EU-betalinger er (pr. 1. januar 2006):
Betalingen skal ske inden for lande omfattet af EU-forordningen
Betalingen skal sendes i EUR, og beløbet må maksimalt udgøre 50.000 EUR.
Modtagerbankens SWIFT / BIC skal være oplyst (se nedenfor)
Modtagers IBAN skal være oplyst (se nedenfor)
Omkostningerne skal deles mellem afsender og modtager, sådan at parterne betaler de
omkostninger, der løber på i eget land.
SWIFT / BIC (Bank Identifier Code)
En 8 eller 11-cifret kode der entydigt identificerer pengeinstituttet og det land, det ligger i.
Koden består alene af bogstaver - eller en blanding af bogstaver og tal.
Lollands Banks SWIFT / BIC kode er LOBADK21.
Koden fremgår af dit kontoudskrift.
IBAN (International Bank Account Number)
Et internationalt anerkendt genkendeligt format for kontonumre i alle pengeinstitutter.
IBAN består af op til 34 karakterer og er opbygget således:
2 første bogstaver betegner det land, hvor kontoen føres
2 næste tal er en kontrolnøgle, der beregnes automatisk
de sidste op til 30 karakterer angiver kontonummeret.
Koden fremgår af dit kontoudskrift og netbank.
Betalinger fra / til udlandet
Oplys altid Lollands Banks SWIFT / BIC og dit eget IBAN til betalingsafsender i udlandet, så
oplysningerne kan blive brugt, når der skal betales penge til dig (også ved ikke EU-overførsler).

Oplys altid udenlandske pengeinstituts SWIFT / BIC og betalingsmodtagers IBAN, så oplysningerne kan
blive brugt, når du skal betale penge til udlandet (også ved ikke EU-betalinger).
Oplysningerne sikrer en hurtig og effektiv behandling af betalinger over landegrænserne, og er altså en
del af kravene for at få gennemført den specielle EU-betaling.
Tidsfrister
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Enhed

Sats (kr.)

Bestilling af udenlandske betalinger skal være banken i hænde
senest kl. 11.00 på betalingsdagen.
Såfremt bestillingen afgives via Netbank skal betalingen være godkendt
senest kl. 11.00 på betalingsdagen. Er der tale om udenlandsk check - dog senest kl. 10.00 på
betalingsdagen.

* Pris inkl. moms

System- og forbrugsafgifter for anvendelse af Service Opkrævning

Fakturaart
Oprettelse af medlem
Oprettelse af medlem - pris for brug af support
Ændring af medlemsoplysning
Ændring af medlemsoplysning - pris for brug af support
Support pr. henvendelse
BS-gebyr pr. opkrævning
BS-gebyr til Nets pr. opkrævning **
BS-tekst pr. linje (de 3 første) **
BS-tekst pr. linje (de efterfølgende) **
FI-kort 2-fløjede
FI-kort 3-fløjede
Restance FI-kort
Kartotekskort pr. medlem på papir
Labels pr. medlem
Labels adresseændring pr. medlem
Revisionsliste pr. medlem/linje
Restanceliste pr. restance
Medlemsliste pr. medlem
Individuelle lister pr. linje
Total sider individuelle lister pr. side
Ekspeditions-/forsendelsesgebyr ***
Erindringsliste
Tabel- tælleværksudskift pr. side
Acontoliste pr. medlem
Forbrugsliste pr. medlem
Særlig beløb pr. medlem pr. dag
Gammel målerstand pr. medlem
Medlemsnummerændring pr. medlem
Fagforeningskontingent og A-kassebidrag
Foreløbig kontrolliste pr. medlem
Oplysningssedler pr. medlem
Indberetningner pr. medlem

100,00
2,49
5,38
0,09
0,04
4,92
6,62
4,30
2,15
0,62
0,62
0,40
0,45
0,88
0,45
0,95
10,00
12,88
3,81
0,43
0,45
4,30
4,30
4,30

Pris ved
ekspedition i
banken, kr.
5,20
+10,00
4,00
+10,00
100,00
2,49
5,38
0,09
0,04
4,92
6,62
4,30
2,15
0,62
0,62
0,40
0,45
0,88
0,45
0,95
10,00
12,88
3,81
0,43
0,45
4,30
4,30
4,30

0,45
2,15
8,59

0,45
2,15
8,59

Pris ved egen
ekspedition, kr.
5,20
4,00

**) Anførte ydelser er momsfri
***) Såfremt det månedlige faktureringsgebyr er mindre end kr. 25,00 tillægges et ekspeditionsgebyr
på kr.10,00.
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