Gebyroplysningsdokument

Pengeinstitut: Danske Bank A/S
Konto navn:

Andelsboligkredit

Dato:

9. oktober 2020



Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester,
der er knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse
gebyrer med dem, der er knyttet til andre konti.



Der kan være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses i prisbogen. Prisbogen kan findes på
Danske Banks hjemmeside www.danskebank.dk/priser.



Der findes en ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af konto
Drift af kontoen
Adgang til netbank
Årligt
Betalinger (med undtagelse af kort)
Betaling af indbetalingskort
Via Danske Netbank
Via Danske Giro
Via kassen i filial
Pengeoverførsler til en
Mellem egne konti i Danske Netbank
udbyder af betalingstjenester i Til anden konto i Danske Bank eller andet
Danmark
pengeinstitut via Netbank
Til anden konto i Danske Bank eller andet
pengeinstitut udført i filial eller via telefon
Pengeoverførsler til en
udbyder af betalingstjenester i
andre lande
[EU-forordningsoverførsel]
Via Danske Netbank
Via filial
[Standardoverførsel]
Via Danske Netbank
Via filial
Kort og kontanter
Hævning af kontanter
[Mastercard Direct] i Danske Banks
pengeautomater i DKK og EUR

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København

0 kr.
0 kr.
150 kr.
5 kr.
12 kr.
40 kr.
0 kr.
5 kr.
40 kr.

0 kr.
40 kr.
50 kr.
300 kr.

0 kr.

Kasseudbetaling i filial
[Mastercard Direct] i Danske Banks
pengeautomater i anden valuta end DKK og
EUR
[Mastercard Direct] i andre bankers
pengeautomater i Danmark og i lande, der har
EUR som nationalvaluta

10 kr.

[Mastercard Direct] i automater i lande, der
hverken har DKK eller EUR som nationalvaluta

1% min. 30 kr.

[Visa/Dankort] i Danske Banks
pengeautomater i DKK og EUR

0 kr.

0 kr.

[Visa/Dankort] i andre pengeinstitutters
pengeautomater i dankortsamarbejdet

8 kr.

Veksling af kontantvaluta ved kassen i filial
Udstedelse af debetkort
[Mastercard Direct]
[Visa/Dankort]
Udstedelse af kreditkort
Tjenesten ikke tilgængelig
Løbende adgang til debetkort
[Mastercard Direct]
Årligt
[Visa/Dankort]
Årligt
Løbende adgang til kreditkort
Tjenesten ikke tilgængelig
Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
0 til 1 måned:
Mellem 1 og 3 måneder:

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København

0 kr.

[Visa/Dankort] i Danske Banks pengeautomater
i anden valuta end DKK og EUR

[Visa/Dankort] i udenlandske pengeautomater
eller i pengeautomater i DK uden for
dankortsamarbejdet

Ubevilget overtræk

40 kr.

Tjenesten ikke tilgængelig

1% min. 30 kr.
40 kr.
0 kr.
0 kr.

60 kr.
150 kr.

0 kr.
0,25%
maksimum
10.000 kr.

