Prisliste
1. marts 2021

Velkommen
Velkommen til vores prisliste. I den kan du se alle vores priser, men synes du alligevel ikke, at du
får svar på dine spørgsmål ved at kigge prislisten igennem, er du meget velkommen til at kontakte os.
Kontakt os HER

Prislistens opbygning
Ved hjælp af links vil du nemt og overskueligt kunne komme fra én side til en anden side i prislisten.
Nogle links vil ligeledes føre dig til vores hjemmeside.

I prislisten finder du først de priser der er gældende for dig, hvis du er enten ung – kunde med
aktionærfordele – eller erhvervskunde i banken. Vores øvrige priser kan du se HER. Priserne er
grupperet og fremgår af indholdsfortegnelsen.

Priser anført med * har nedenstående betydning:
*) Pris inkl. moms
**) Pris ekskl. moms

1

UNG
Se priser-klik HER
(Side 3)

AKTIONÆR med aktionærfordele
Se priser- klik HER
(Side 4)

ERHVERVSKUNDE
Se priser-klik HER
(Side 5-6)

2

UNG – Få råd til at være ung
På visse ydelser har vi specielle priser for dig som er UNG kunde i Lollands bank.
Disse priser kan du se herunder – ellers henviser vi til vores øvrige priser klik HER

Kort
Årlig kortafgift – opkræves forud ved bestilling

Enhed

Sats (kr.)

Visa/Dankort (årlig kortafgift)

Pr. kort

0,00

MasterCard Young (13-18 år)

Pr. kort

0,00

MasterCard Standard debitkort (årlig kortafgift)

Pr. kort

0,00

MasterCard debitkort-hævning i andre pengeinstitutters automater
i DK for Jackpotkonti (over 13 år) og Ungkonti (18-29 år)

Pr. hævning

0,00

MasterCard debitkort-hævning i andre pengeinstitutters
automater i DK for kontohavere med Jackpotkonti (over 13 år)

Pr. hævning

0,00

Pr. transaktion

0,00

Betaling for hævning i pengeautomater og kasser i andre
pengeinstitutter

Service / ekspeditioner
Kontant ind- og/eller udbetalinger på Jackpotkonti og Ungkonti.

Udlån / kreditter

Dokumentgebyr

Enhed

For oprettelse af UngLån og UngKredit

Pr. oprettelse

UNG
Læs mere om det at være ung og være kunde i Lollands Bank - klik HER
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Sats (kr.)
0,00

AKTIONÆR

- Bliv aktionær i - og medejer af - Lollands Bank

På visse ydelser har vi specielle priser for dig, som er aktionær med aktionærfordele i Lollands
Bank (kræver minimum 10 aktier), herunder at der maksimalt kan oprettes én aktionær - fri
konto pr. kundenummer.
Disse priser kan du se herunder – ellers henviser vi til vores øvrige priser klik HER

Kort
Årlig kortafgift – opkræves forud ved bestilling

Enhed

Sats (kr.)

Visa/Dankort (årlig kortafgift)

Pr. kort

0,00

MasterCard Standard debitkort (årlig kortafgift)

Pr. kort

0,00

MasterCard Platinum Kreditkort

Pr. kort

1.250,00

Pr. sag

0,00

Køb i kassen i Nakskov eller bestilt på lollandsbank.dk afregnet via
en af følgende konti: Aktionærkonto løn og kredit eller Aktionær - fri.

Pr. køb

0,00

Køb af Euro i egen pengeautomat på kort tilknyttet en
Aktionærkonto løn og kredit eller Aktionærkonto - fri.

Pr. køb

0,00

Pr. transaktion

0,00

Udlån/kreditter
Stiftelsesprovision
Aktionærkonto løn og kredit: De første kr. 25.000 i kassekredit
maksimum etableres uden stiftelsesprovision og dokumentgebyr

Valuta
Køb

Service / ekspeditioner

Kontant ind- og/eller udbetalinger på Aktionærkonto løn og kredit
samt Aktionærkonto - fri.
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ERHVERVSKUNDE / FORENINGER
- En stærk og attraktiv samarbejdspartner

På visse ydelser har vi specielle priser for dig, som er erhvervskunde i Lollands Bank.
Disse priser kan du se herunder – ellers henviser vi til vores øvrige priser klik HER

Service / ekspeditioner
Serviceekspeditioner

Enhed

Sats (kr.)

Døgnboks
OBS! – tilbydes ikke som enkeltstående ydelse for kunder uden
konti i banken)

Pr. aftale årligt forud
ved etablering af aftale

Døgnboksposer

Pr. stk.

20,00**

Døgnboksposer indeholdende valuta

Pr. stk.

20,00**

975,00**

Øvrige priser se nokas.dk
Øvrige
Oprettelse af foreningskunde (kræver CVR-nummer)

Pr. kunde

1.500,00

Revisorforespørgsel pr. kundenummer

Pr. stk.

1.000,00

Ændring af fuldmagt/tegningsforhold

Pr stk.

300,00

Årlig kortafgift - opkræves forud ved bestilling

Enhed

Sats (kr.)

MasterCard Standard Kreditkort, Business

Pr. kort

500,00

MasterCard Guld Kreditkort, Business

Pr. kort

1.250,00

MasterCard Platinum Kreditkort, Business

Pr. kort

1.750,00

Kort

Pr

Fortsættes næste side…
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ERHVERVSKUNDE / FORENINGER
- En stærk og attraktiv samarbejdspartner

Netbank
Ydelser

Enhed

Tilslutning til BankConnect

Pr. oprettelse

Ændring af bruger/administrator, ved henvendelse til filial

Pr. bruger

300,00

Oprettelse af bruger/administrator, via netbank

Pr. bruger

0,00

Abonnement - netbank

Opkræves kvartalsvis
forud.

Sats (kr.)
2.000,00

150,00

Garantier
Løbende provision betales kvartalsvis bagud beregnet af
garantibeløbet

Enhed

AB92 Arbejdsgarantier (15%)

Pr. garanti

4,0% p.a
min. 100,00

AB92 Arbejdsgarantier (10%)

Pr. garanti

3,0% p.a
min. 100,00

AB92 Arbejdsgarantier (2%)

Pr. garanti

2,0% p.a
min. 100,00

Købesumgaranti /bygherregaranti
(ved finansiering stillet af Lollands Bank - første måned gratis)

Pr. garanti

ERHVERVSKUNDE
Læs mere om det at være erhvervskunde i Lollands Bank - klik HER
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Sats (kr.)

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

Indholdsfortegnelse
Service/ekspedition

9

Boks ........................................................................................................................................................................ 9
Boksleje ................................................................................................................................................................... 9
Indbetalingskort/FI-kort/kodelinjebetalinger ............................................................................................................. 9
Kontoudskrifter ........................................................................................................................................................ 9
Mønter ................................................................................................................................................................... 10
Konto til konto overførsler (etableret i filial) ........................................................................................................... 10
Overførsel af konti/depot til andre pengeinstitutter/forsikringsselskaber................................................................ 10
Returnering og rykkere .......................................................................................................................................... 11
Serviceekspeditioner i kassen ............................................................................................................................... 11
Øvrige .................................................................................................................................................................... 12
Kort

12

Årlig kortafgift......................................................................................................................................................... 13
Dankort og eller Visa/Dankort m. individuelt design .............................................................................................. 14
Betaling for hævning i pengeautomater og kasser i andre pengeinstitutter ........................................................... 14
Øvrige betalinger vedr. kort anvendelse ................................................................................................................ 15
Referencekurs ved brug af kort i udlandet ............................................................................................................. 15
Netbank

16

Generelt................................................................................................................................................................. 16
Handel med værdipapirer i Netbank ...................................................................................................................... 16
Betaling til udlandet bestilt i netbank ..................................................................................................................... 16
Infoservice og SMS-service ................................................................................................................................... 17
Investering/depot registreret hos VP Securities

18

Depotgebyr og betaling for meddelelser ................................................................................................................ 18
Kurtage ved handel med aktier .............................................................................................................................. 18
Kurtage ved handel med investeringsforeningsbeviser ......................................................................................... 19
Kurtage ved handel med obligationer .................................................................................................................... 19
Investering/depot – øvrige

20

Kurtage ved handel med udenlandske obligationer ............................................................................................... 20
Kurtage ved handel med udenlandske aktier ........................................................................................................ 20
Kurtage ved handel med svenske og norske aktier registreret i VP-Securities ..................................................... 20
Øvrige betalinger i forbindelse med udenlandske værdipapirer ............................................................................. 21
Ej VP-papirer ......................................................................................................................................................... 21
Pantebreve i depot ................................................................................................................................................ 21
Opbevaring af øvrige effekter ................................................................................................................................ 21

Fortsættes næste side…
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Pensionskonti (Kapital, rate, index – og aldersopsparing)

22

Enkeltstående serviceydelser ................................................................................................................................ 22
Bolig/ejendomme

23

Ejendomspakker .................................................................................................................................................... 23
Enkeltstående serviceydelser ................................................................................................................................ 23
Udlån/kreditter

24
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26
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Valuta/udland

27

Køb og salg ........................................................................................................................................................... 27
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Tidsfrister ............................................................................................................................................................... 31
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Service / ekspedition
Boks

Enhed

Sats (kr.)

Boks oprettelse
Boks, opboring
Boks, ny lås med nøgle + kort

Pr. boks
Pr. opboring
Pr. sæt

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

Boksleje
Betales årligt forud 15. januar for kommende år.

45 - 60 mm

Pr. boks

350,00*

75 - 92 mm

Pr. boks

400,00*

100 - 140 mm

Pr. boks

550,00*

175 - 200 mm

Pr. boks

650,00*

290 - 300 mm

Pr. boks

850,00*

Indbetalingskort/FI-kort / kodelinjebetalinger
Sats (kr.)

Enhed
Betaling af FI-kort, indbetalingskort og kodelinjebetalinger
ved henvendelse til filial, for kunder med konto i banken

Pr. kort/betaling

50,00

Betaling af FI-kort, indbetalingskort og kodelinjebetalinger
ved henvendelse til filial, for kunder uden konto i banken

Pr. kort/betaling

100,00

Kodelinjebetaling (uden medbragt kundekopi) betales et
tillæg til ovennævnte

Pr. betaling

75,00

Aftale om FI-kreditor betalingssystem, kvartalsvis forud

Pr. kvartal

100,00

Bestilling af FI-kort (elektronisk indbetalingskort)

Pr. bundt a 50
stk.

100,00

Posteringsoversigt FI-kort indbetalinger til betalingsmodtager

Pr. udskrift

20,00

Posteringsoversigt, udleveret i banken

Enhed
Pr. udskrift

Sats (kr.)
30,00

Kontoudskrift og årsoversigt i e-boks

Pr. udskrift

0,00

Kontoudskrift og årsoversigt, udsendt med post

Pr. udskrift

30,00

Ekstraordinære udskrifter via e-boks

Pr. udskrift

0,00

Kopi af tidligere udsendte udskrifter - f.eks. kontoudskrifter og
årsoversigter

Pr. udskrift

150,00

Kontoudskrifter

Tilbage til indholdsfortegnelse

*) Pris inkl. moms
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Service / ekspedition

Mønter
Enhed

Sats (kr.)

Mønttælling for kunder med konto i banken

Pr. optælling

0,00

Mønter, salg i tutter, til kunder med konto i banken

Pr. tut

5,00

Konto til konto overførsler
(etableret i filial)

Enhed

Sats (kr.)

Standardoverførsel til andres konti i banken, andre
pengeinstitutter med/eller uden straks advisering

Pr. overførsel

35,00

Sammedags-overførsel til andre pengeinstitutter
(skal foretages inden kl. 12:00)

Pr. overførsel

40,00

Straks-overførsel til andre pengeinstitutter

Pr. overførsel

45,00

Oprettelse af fast overførsel

Pr. oprettelse

35,00

Overførsel, fast til andres konti i banken med
advisering, andre pengeinstitutter uden advisering

Pr. overførsel

1,00

Overførsel, fast til andre pengeinstitutter
med straks advisering

Pr. overførsel

1,00

Overførsel, til egne konti i banken, på kundens
foranledning

Pr. overførsel

35,00

Overførsel, returneret fra andet pengeinstitut

Pr. overførsel

50,00

Overførsel af konti/depot til andre
pengeinstitutter/forsikringsselskaber

Enhed

Pensionsopsparingskonto, boligopsparingskonto,
uddannelseskonto - max kr. 3.000,00 pr. CPR-nr.

Pr. konto

750,00

Almindelige indlånskonti - hvis kontoen er oprettet indenfor
12 måneder - max kr. 300,00 pr. CPR.nr./CVR-nr.

Pr. konto

100,00

Overførsel af udlån og eller kreditter
- max kr. 750,00 pr. CPR-nr./CVR-nr.

Pr. lån

250,00

Sats (kr.)

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Service / ekspedition

Depotoverførsel af åbne/pensionsdepoter til andet
pengeinstitut - max kr. 1000,00 pr. CPR-nr./CVR-nr.

Pr. fondskode

250,00

Depotoverførsel til andet pengeinstitut
- udenlandske værdipapirer (+ evt. udenlandske
omkostninger)

Pr. fondskode

500,00

Overførsel af ej-VP-depoter

Pr. depot

150,00

Returnering og rykkere
Enhed

Returneringer af kort (alle korttyper) betalinger.
Betalingsservice, Leverandørservice betalinger, tilbageførsel
af A-skat, stop servicebetalinger, SEPA-betalinger mm. pga.
manglende dækning.

Sats (kr.)

Pr. returnering

300,00

Meddelelse til kautionist om restance

Pr. meddelelse

300,00

Hel - eller delvis inddækning af overtræk fra kundens
øvrige konti foretaget af banken

Pr. modregning

35,00

Rykkere og betalingspåmindelse - enten som brev eller SMS

Pr. stk.

Afvisning af Betalingsservice, Leverandørservice ved
henvendelse til filial

Pr. afvisning

100,00
35,00

Serviceekspeditioner i kassen*
Enhed

Sats (kr.)

Ind- og/eller udbetaling på kunders egne konti

Pr. transaktion

25,00

Indbetaling ved kassen til konti i Lollands Bank fra kunder
uden konti i Lollands Bank

Pr. indbetaling

100,00

Indbetaling ved kassen fra kunder med konto i Lollands Bank
på andres konti i Lollands Bank

Pr. indbetaling

35,00

Ind- og/eller udbetaling uden kort/kontonummer

Pr. transaktion

50,00

Udbetaling i kassen i Lollands Bank til person, der ikke er
kunde i Lollands Bank

Pr. udbetaling

300,00

*banken har kun kassefunktion i bankens hovedkontor i Nakskov og kassen er åben første og sidste bankdag i
hver måned.

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Service / ekspedition

Øvrige
Enhed

Sats (kr.)

Bodeling (ej pension)

Pr. bodeling

1.500,00

Budgetservicegebyr for udarbejdelse, opfølgning og
ændringer i aftalt budget

Pr. konto årligt
forud

1.500,00

Feriedepot (kuvert) – indleveres forseglet

Pr. måned,
forud.

Indhentning af tegningsudskrifter /ændring af
fuldmagtsforhold

Pr. udskrift og/eller ændring

Mortifikation (+udgifter til annoncering)

Pr. mortifikation

Skriftligt låneafslag efter kundens anmodning

Pr. afslag

Sparebøsse (dog gratis for kunder under 15 år
med konto i banken)

Pr. stk.

50,00

Tilmelding/afmelding af Betalingsservice aftale ved
henvendelse til filialen

Pr. aftale

35,00

Timesats for øvrigt administrativt arbejde

Pr. påbegyndt ½
time

Kvittering for overførsel

Pr. overførsel

750,00*

300,00

1.500,00

ERHVERVSKUNDE
Som erhvervskunde i banken er der særlige priser for dig på øvrige ydelser, som for eksempel
prisen på oprettelse af foreningskonto og revisorforespørgsel se dem HER
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250,00

400,00

25,00

Kort
Årlig kortafgift
(Opkræves forud ved bestilling)

Enhed

Sats (kr.)

Hævekort

Pr. kort

0,00

Dankort

Pr. kort

0,00

Visa/Dankort

Pr. kort

200,00

MasterCard standard debitkort

Pr. kort

200,00

MasterCard standard kreditkort

Pr. kort

350,00

MasterCard standard kreditkort, familie

Pr. kort

100,00

MasterCard Guld kreditkort

Pr. kort

1.250,00

MasterCard Guld kreditkort, familie

Pr. kort

200,00

MasterCard Platinum kreditkort

Pr. kort

1.750,00

MasterCard Platinum kreditkort, familie

Pr. kort

250,00

MasterCard Priority Pass. Medlemskab gratis.
Besøg i Lounge i lufthavn.

Pr. besøg

USD 30 (ca.
200 DKK)

UNG
Som UNG kunde i banken er der særlige priser for dig på kort, som for eksempel prisen på MasterCard,
debetkort hævninger i DK i andre pengeinstitutters automater – se dem HER

AKTIONÆR med aktionærfordele
Som aktionær og kunde i banken er der særlige priser for dig på kort, som for eksempel prisen på
Visa/Dankort og MasterCard – se dem HER

ERHVERVSKUNDE
Som erhvervskunde i banken er der særlige priser for dig på kort, som for eksempel prisen på
MasterCard – se dem HER
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Kort

Dankort og eller Visa/Dankort m.
individuelt design

Enhed

Udstedelse/genudstedelse

Pr. kort

Sats (kr.)

200,00

Betaling for hævning i pengeautomater og
kasser i andre pengeinstitutter

Enhed

Visa/Dankort, hævning i andre pengeinstitutters automater

Pr. hævning

7,00

MasterCard debitkort, hævning i andre pengeinstitutters
automater i DK.

Pr. hævning

7,00

Pr. hævning
Pr. hævning

7,00
1 % af hævet
beløb min. 30,00

MasterCard debitkort, hævning i andre pengeinstitutters
kasser i DK

Pr. hævning

1% af hævet
beløb min 30,00

MasterCard debit, ved hævning af euro i pengeautomater
indenfor EU

Pr. hævning

7,00

MasterCard debit, ved hævning af euro i pengeautomater
udenfor EU, samt hævning af øvrige valutaer

Pr. hævning

2% af beløb
min 50,00

MasterCard kreditkort, kontanthævninger i DK og i udlandet.

Pr. hævning

2% af beløb
min. 50,00

Visa/Dankort, anvendes som hævekort i udlandet
- udbetaling i euro indenfor EU
- øvrige udbetalinger

Sats (kr.)

14

Tilbage til indholdsfortegnelse

Kort

Øvrige betalinger vedr. kort anvendelse

Enhed

Sats (kr.)

Aktivering af kort ved henvendelse til filial

Pr. kort

35,00

Genfremsend pinkode ved henvendelse til filial

Pr. pinkode

100,00

Genfremsend pinkode via Netbank

Pr. pinkode

50,00

Spærring pga. misbrug

Pr. spærring

300,00

Fremfinding af posteringer/notater

Pr. postering

250,00

Erstatningskort

Pr. kort

200,00

Erstatningskort via netbank

Pr. kort

100,00

Ændring af limit på Visa-kort og MasterCard

Pr. ændring

300,00

Indsigelser – hvor kunden ikke har ret i indsigelsen

Pr. indsigelse

250,00

Indsigelser – hvor kunden har ret i indsigelsen

Pr. indsigelse

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/Pages/valutakurser.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 begrænsninger,
ligesom udenlandske betalingsmodtagere kan opkræve gebyr.

AKTIONÆR med aktionærfordele
Som aktionær og kunde i banken er der særlige priser for dig på kort, som for eksempel prisen på
Visa/Dankort eller hævninger i andre pengeinstitutters automater se dem HER

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Netbank
Generelt

Enhed

Tilslutning og afgift

Pr. bruger

0,00

Overførsel til egne konti i banken

Pr. overførsel

0,00

Standardoverførsel til andres konti i banken
/ andre pengeinstitutter

Pr. overførsel

1,00

Sammedagsoverførsel til andre pengeinstitutter
samme dag inden kl. 12:00

Pr. overførsel

2,00

Straksoverførsel til andre pengeinstitutter samme dag

Pr. overførsel

3,00

Betaling af indbetalingskort

Pr. betaling

1,00

Sats(kr.)

Handel med værdipapirer i Netbank
(Kurtage på aktier, obligationer og
investeringsforeningsbeviser registreret i VPcentralen)

Enhed

Sats (kr.)

Obligationer, kursværdi under kr. 3.000.000,-

Af kursværdi

0,75‰
min. 65,00

Obligationer, kursværdi over kr. 3.000.000,-

Af kursværdi

0,50‰
min. 65,00

Aktier, investeringsbeviser og tegningsretter

Af kursværdi

0,15%
min. 65,00

Betaling til udlandet bestilt i netbank
Se afsnittet om ”udenlandske overførsler” KLIK HER
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Netbank

Infoservice og SMS-service

Enhed

Årlig brugerafgift

Pr. aftale

0,00

Meddelelse via infoservice

Pr. SMS/E-mail

1,00

Meddelelse via SMS-service

Pr. SMS

1,00

Sats (kr.)

ERHVERVSKUNDE
Som erhvervskunde i banken er der særlige priser for dig på Netbank,
som for eksempel prisen på tilslutning og oprettelse – se dem HER
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Investering / depot registreret hos VP Securities
Depotgebyr og betaling for meddelelser
(Som er registeret hos VP Securities)
Enhed

Sats (kr.)

VP-kontogebyr (gælder dog ikke VP-konti/-depoter, hvor
der kun er registeret VP-aktier)

Pr. år, opkræves
halvårligt

Beholdningsoversigt på kundens foranledning

Pr. stk.

35,00

Fondskodegebyr VP-obligationer

Årligt pr. ISIN

32,50*

Beholdningsændring/udtrækning

Pr. stk.

19,00

Øvrige udskrifter

Pr. meddelelse

23,75*

Opbevaring af udenlandske værdipapirer

Af kursværdi pr. år
forud.

Genudskrivning af fondsnota

Pr. nota

100,00

Overførsel af danske værdipapirer til depoter i andre
pengeinstitutter med samme ejer.

Pr. ISIN

250,00 max.
1.250,00

max. 150,00*

0,25%
min. 100,00

Nedennævnte meddelelser kan fravælges
Meddelelse ved nedskrivning af udtrukne obligationer

Pr. meddelelse

19,00

Meddelelse ved flytning af beholdning

Pr. meddelelse

19,00

Meddelelse ved køb og salg

Pr. meddelelse

19,00

Meddelelse om andre ændringer

Pr. meddelelse

23,75*

Meddelelse om renter

Pr. meddelelse

23,75*

Meddelelse om udtrukne obligationer

Pr. meddelelse

23,75*

Kurtage ved handel
med aktier

Enhed

Kursværdi under kr. 100.000,-

Af kursværdi

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

Kursværdi over kr. 100.000,-

Af kursværdi

0,50%

Tegningsretter

Af kursværdi

1,0%
min. 200,00

Sats (kr.)

Tilbage til indholdsfortegnelse

*) Pris inkl. moms
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Investering / depot registeret i VP

Kurtage ved handel med
investeringsforeningsbeviser

Enhed

Sats (kr.)

Obligationsbaserede afdelinger

Af kursværdi

0,15%
min. 200,00

Aktiebaserede afdelinger

Af kursværdi

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

Kursværdi over kr. 100.000,-

Af kursværdi

0,50%

Kurtage ved handel
med obligationer

Enhed

Sats (kr.)

Kursværdi under kr. 3.000.000,-

Af kursværdi

1,50‰
min. 200,00 /
max 3.000,00

Kursværdi over kr. 3.000.000,-

Af kursværdi

1,00‰

Kursskæring ved låneudbetaling/- indfrielse af realkreditlån

Af kursværdi

0,2%
kurspoint
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Investering / depot – øvrige
Kurtage ved handel med
udenlandske obligationer

Enhed

Af kursværdi

Pr. fondsordre

Kurtage ved handel
med udenlandske aktier

Enhed

Kursværdi under kr. 1.000.000,-

Pr. fondsordre

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

Kursværdi over kr. 1.000.000,-

Pr. fondsordre

0,40% + evt.
udenlandske omk.

Kurtage ved handel med
svenske og norske aktier registreret i
værdipapircentral (VP)

Enhed

Kursværdi under kr. 100.000,-

Af kursværdi

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

Kursværdi over kr. 100.000,-

Af kursværdi

0,50%
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Sats (kr.)

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

Sats (kr.)

Sats (kr.)

Tilbage til indholdsfortegnelse

Investering / depot i øvrigt

Øvrige betalinger i forbindelse med
udenlandske værdipapirer

Enhed

Flyttegebyr

Pr. flytning

400,00 + evt.
udenlandske omk.

Aktionærrettigheder: afgivelse af stemme til
udenlandske generalforsamlinger via netbank

Pr. afgivelse

1000,00 + evt.
udenlandske omk.

Ej VP-papirer

Enhed

Årligt opbevaringsgebyr ekskl. moms

Årligt

Pantebreve i depot

Enhed

Pantebreve, oprettelse

Pr. stk.

Opkrævet pantebrevsydelse

Pr. ydelse

Ved ekstraordinære afdrag/indfrielse

Pr. afdrag /
pantebrev pr.stk.

300,00*

Ejerskifte

Pr. ejerskifte

100,00*

Opsigelse overfor debitor

Pr. debitor

300,00*

Påkravsmeddelelse

Pr. brev

125,00*

Opgørelse af pantebrev til tvangsauktion/retslig inkasso

Pr. pantebrev

500,00*

Sats (kr.)

Sats (kr.)
0,30%
min. 500,00

Sats (kr.)
500,00*

60,00*

Opbevaring af øvrige effekter
Enhed
Opbevaring af bankbøger, policer, pantebreve, og lign.

Pr. effekt årligt
forud

Købekontrakter, opkrævning pr. ydelse, ekskl. moms

Pr. ydelse
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Sats (kr.)
25,00*

60,00

Pensionskonti

(Kapital, rate, index – og aldersopsparing)

Enkeltstående serviceydelser

Enhed

Udbetaling (opgørelse af kapitalpension/aldersopsparing
og/eller start udbetaling fra ratepension), bodeling,
sammenlægning eller proformaopgørelse

Sats (kr.)

Pr. konto

1.500,00

Ophævelse af pensionskonti i utide (gælder også ændring
af kapitalpension til aldersopsparing)

Pr. konto

10% af saldo
+evt. værdipapirbeholdning,
max. 1.500,00

Tilbageførsel af for stort indskud på pensionskonto

Pr. indbetaling
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500,00

Bolig / ejendomme

Ejendomspakker
Omlægning
uden
provenu
Deponering købsum og
opgørelse deponeringskonto
Oprettelse af
købssum/forhåndsgaranti*
Hjemtagelse af lån
Oprettelse af lånsagskonto
Oprettelse af
byggelån/byggekredit**
Indfrielse/aflysning
Pantebreve
Korrespondance med
advokat, ejendomsmægler
og øvrige rådgivere
Låneovervågning
Notering af transport
Oprettelse af sikringskonto
Udfærdigelse ændring af
dokument
Pantebrevspåtegninger
eksisterende sikkerheder i
banken
Rådgivning
Sletning af
retsanmærkninger
Dokumentation (indhentning
af offentlige dokumenter)
Tinglysningsekspedition
Vurdering/besigtigelser
Kurssikring
Pakkepris kr.*

Omlægning/
tillægslån

Ejendomskøb

Ejendomssalg
uden indfrielser

Ejendomssalg
Med indfrielser

x

x

x

Nybyggeri/
ombygning/
selvbyg

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
4.000

x
x
x
6.000

x
x
x
8.000

x

x

x
x
4.000

2.000

x
10.000

*Kursskæring er ikke omfattet af pakkepris, se under investering – kurtage ved handel med obligationer.
** Stiftelsesprovision/dokumentgebyr beregnes særskilt. Se prislistens afsnit vedrørende udlån/kreditter.

Enkeltstående serviceydelser

Enhed

Sats (kr.)

Kurssikring af realkreditlån

Pr. lån

750,00

Refinansiering af realkreditlån

Pr. lån

750,00

Indfrielse af realkreditlån uden lånesagskonto

Pr. lån

1.500,00

Besigtigelse af ejendom

Pr. besigtigelse

1.500,00

Formidling af gældsovertagelse ved ejerskifte

Pr. lån

1.500,00

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Udlån / kreditter
Stiftelsesprovision

Enhed

Udlån og kreditter med hovedstol op til kr.10 mio. DKK.
Ved lånestørrelse herudover fastsættes stiftelsesprovision
efter kreditvurdering.

Af hovedstolen

Sats (kr.)

1,75%
min. 750,00

For andelsboliglån, boliglån, boligkassekreditter og
byggelån/byggekredit

Af hovedstolen

1,75%
max. 8.000,00

Billån uden udbetaling (billigt-billaan)

Af hovedstolen

3,00%
max. 10.000,00

Billån oprettet via Netbank (Net-billån)

Af hovedstolen

3,00%

Dokumentgebyr for udfærdigelse af alle
dokumenter, eksempelvis:

Enhed

Gældsbreve, kreditkontrakter, købekontrakter,
ejerpantebreve, løsøreejerpantebreve, skadesløsbreve,
transporter, håndpantsætningserklæring,
underpantsætningserklæringer, kautionserklæringer og
panthaverdeklarationer.

Sats (kr.)

Pr. dokument i
en lånesag

1.500,00
max.
4.500,00

Bevilget overtræk

Enhed

Op til og med kr. 10.000,-

Pr. bevilling

100,00

Større end kr. 10.000,- (oprettelse)
+ kr. 250,00 pr. løbende måned betalt forud

Pr. bevilling

500,00

Indfrielsesgebyr

Enhed

Billigt - billån

Af restgæld

1,00%

Billån oprettet via Netbank (Net-billån)

Af restgæld

2,00%
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Sats (kr.)

Sats (kr.)

Tilbage til indholdsfortegnelse

Udlån / kreditter

Forlængelsesprovision

Enhed

Kassekredit uanset maksimum

Pr. bevilling

Alle øvrige ekspeditioner af dokumenter og
lånesager

Enhed

Fysiske/elektroniske påtegninger af enhver art på dokumenter
(ejerpantebreve, løsørepantebrev, skadesløsbreve,
sælgerpantebreve, kreditforeningspantebreve,
købekontrakter, gældsbreve og kreditkontrakter)

Sats (kr.)
1.500,00

Sats (kr.)

Pr. påtegning

1.500,00

Noteringer af enhver art

Pr. notering

1.500,00

Ændring af afviklingsbestemmelser eller ydelsesudsættelse

Pr. ændring /
udsættelse

1.500,00

UNG
Som ung kunde i banken er der særlige priser for dig på Udlån/kreditter,
som for eksempel prisen på dokumentgebyr– se dem HER

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Garantier
Løbende provision – betales kvartalsvis

Enhed

bagud beregnet af garantibeløbet

Sats (kr.)

Garanti for forhåndslån

Pr. garanti

1,5% p.a.
min. 100,00

Købesumsgaranti / bygherregaranti med
finansiering stillet af Lollands Bank (første 3 måneder dog
gratis)

Pr. garanti

1,0% p.a.
min. 100,00

Købesumsgaranti / bygherregaranti uden
finansiering stillet af Lollands Bank

Pr. garanti

Øvrige garantier

Pr. garanti

Oprettelsesomkostninger for garantier

Enhed

Dokumentgebyr

Pr. garanti

1,0% p.a.
min. 100,00
3,0% p.a.
min 100,00

Sats (kr.)

1.500,00

ERHVERVSKUNDE
Som erhvervskunde i banken er der særlige priser for dig på Garantier,
som for eksempel prisen på arbejdsgarantier og købesums - og bygherregaranti - se dem HER

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Valuta/udland
Køb og salg

Enhed

Køb af kontantvaluta
Afregnet over konto i banken

Pr. ekspedition

Valutakonti

Enhed

Valutakonti årlig afgift betalt forud

Pr. konto

Arbitrage

Enhed

Sats (kr.)

Forlængelse terminsforretning

Pr. forlængelse

1.500,00

Køb af Euro i udendørs pengeautomat

Enhed

Sats (kr.)

Kunder uden aktionærfordele i banken

Pr. køb

25,00

Kunder uden kontoforhold i banken

Pr. køb

75,00

Sats (kr.)

50,00

Sats (kr.)
1.500,00

AKTIONÆR
Som aktionær og kunde i banken er der særlige priser for dig på valuta, som for eksempel prisen på
køb af Euro i udendørs pengeautomat – se dem HER

Tilbage til indholdsfortegnelse
27

Udenlandske overførsler
Overførsler til udlandet

Enhed

Sats (kr.)

Bestilt via Netbank
EU/SEPA-betaling* )

Pr. betaling

1,00

EU-betaling*) – manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.

Pr. tilretning

100,00

Normal betaling (ej EUR)

Pr. betaling

125,00

Normal betaling – manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.

Pr. tilretning

100,00

Hurtig betaling

Pr. betaling

400,00+1‰
af beløbet

Hurtig betaling – manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.

Pr. tilretning

100,00

EU/SEPA-betaling*)

Pr. betaling

35,00

EU-betaling*) – manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.

Pr. tilretning

100,00

Normal betaling

Pr. betaling

175,00

Normal betaling – manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.

Pr. tilretning

100,00

Hurtig betaling

Pr. betaling

450,00+1‰
af beløbet

Hurtig betaling - manuel tilretning af banken pga. manglende
oplysninger om SWIFT-adresse eller IBAN-nr.

Pr. tilretning

100,00

Bestilt på anden måde (via filial)

Øvrige generelle omkostninger
Tilbagekaldelse, ændring, af afsendt betaling (pr. gang)

Pr. gang

Efterlysning af afsendt betaling (pr. gang)

Pr. gang

Betaling af omkostninger i modtagerland (OUR-betaling)
prisen varierer og faktiske omkostninger ud over 200 kr.
opkræves efterfølgende.

Pr. betaling

500,00+
udenlandske omk.
500,00+
udenlandske omk.

min. 200,00

*) Se kravene til en EU-betaling på side 30
Tilbage til ”Netbank”
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Udenlandske overførsler

Overførsler fra udlandet

Enhed

Sats (kr.)

EU/SEPA-betaling*)

Pr. betaling

0,00

Øvrige betalinger

Pr. betaling

125,00

Øvrige betalinger (omkostninger betalt af ordregiver)
manuel

Pr. betaling

25,00

*) Se kravene til en EU-betaling på side 30
Tilbage til indholdsfortegnelse
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Udenlandske overførsler

*) Kravene til en EU-betaling







Betalingen skal ske indenfor lande omfattet af EU-forordningen
Betalingen skal sendes i EUR
Modtager-bankens 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
Afsenders og modtagers bank skal kunne ekspedere betalingen uden manuel
behandling.

Tilbage til ”Udenlandske overførsler- forrige side”

SWIFT / BIC (Bank Identifier Code)
Definition: 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)
Definition: Et international 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 på netbank.
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Tilbage til indholdsfortegnelse

Udenlandske overførsler

Betalinger fra/til udlandet
Når du skal modtage penge fra udlandet skal du altid huske at :
Oplyse Lollands Banks SWIFT/BIC og dit eget IBAN nr. til betalingsafsender i udlandet.
NB! Husk også disse oplysninger når du skal modtage penge fra et land som ikke er medlem
af EU.
Oversøiske overførsler skal bruge swift: ALBADKK in favour of LOBADK21
Når du skal betale penge til en modtager i udlandet skal du altid huske at:
Oplyse det udenlandske pengeinstituts SWIFT/BIC og betalingsmodtagerens IBAN nr.
NB! Husk også disse oplysninger når du skal betale penge til et land som ikke er medlem af
EU.
Hvorfor skal du altid huske at videregive disse oplysninger?
Oplysningerne sikrer en hurtig og effektiv behandling af betalinger over landegrænserne og
er en del af kravene for at få gennemført den specielle EU-betaling.

Tidsfrister
Bestilling af udenlandske betalinger skal være banken i hænde:


Senest kl. 14:00 på betalingsdagen. Ved hastebetalinger senest kl. 15.30.

Såfremt bestillingen afgives via netbank skal betalingen være godkendt:
 Senest kl. 14:00 på betalingsdagen. Ved hastebetalinger senest kl. 15.30.

For at komme tilbage til indholdsfortegnelsen klik HER
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