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DAGLIG ØKONOMI: 
 
 
EKSPEDITION: 
 
Afvisning af BetalingsService p.g.a. mgl. dækning  kr. 100,00 
Bortkomsterklæring    kr.  100,00 
Kort - individuelt design (alle typer)   kr.   75,00 
Kort - hastebestillinger    kr.  200,00 
Kort - nulstilling af forbrugssaldo   kr. 250,00 
Fornyelse af Dankort    kr.      0,00 
Fotokopiering m/betjening. pr. stk. i farve  kr.     4,00 
Fotokopiering m/betjening. pr. stk.   kr.     2,00 
Fotokopiering u/betjening.  pr. stk.   kr.      1,00 
Fremfinding af bilag pr. stk.   kr.    50,00 
     NB: Beregnes ikke hvis vi er skyld i fejlen 
Giro- og indbetalingskort ved skranke (kun udfyldte)  kr.    40,00  
Giro- og indbetalingskort fra ikke kunder  kr.   50,00  
Indsigelsesbehandling – uberettiget (pr. stk. – max. kr. 1.000 i alt) kr. 350,00 
Kuvertbetaling - pr. indbetalingskort / porto betales af kunde kr.     10,00 
Mortifikation     kr. 150,00 
       NB: Hertil kommer annonceudgifter 
Overførsel af løn      (ikke-kunder kr. 50,-) kr.   40,00  
Overførsel til indenlandsk pengeinstitut     (ikke-kunder kr. 50,-) kr.   40,00  
Overførselsgebyr generelt      (ikke-kunder kr. 50,-) kr.   40,00 
Regningsbetaling o.l.      (ikke-kunder kr. 50,-) kr.   40,00 
Regningsbetaling – frem i tid       kr.   40,00 
Kontant indbetaling til konto i andet pengeinstitut (privatkunder) kr.                   50,00 
Revisor – besvarelse af revisorforespørgsler  kr.  500,00 
Rykkerskrivelse - første rykker   kr.  100,00 
Rykkerskrivelse - anden rykker   kr.  100,00 
Salg af sparebøsser    kr.    30,00 
Serviceaftaler: 
Overførsel mellem egne konti – manuelt   kr.   10,00 
Overførsel til 3-mand i eget PI, kort advis  kr.     0,00 
Overførsel til 3-mand i eget PI, lang advis  kr.   30,00  
Overførsel til egen konti i eget PI, kort advis  kr.    0,00         
Overførsel til konto i fremmed PI, kort advis  kr.     6,00 
Overførsel til konto i fremmed PI, lang advis  kr.   30,00 
Netbank – almindelig overførsel      gratis 
Netbank – sammedagsoverførsel   kr.     1,00 
Netbank – straksoverførsel    kr.     2,00 
Netbank – kvittering for overførsel   kr.   25,00 
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Timesats      kr. 750,00 
Udbetaling på konto trukket på fremmede pengeinstitutter 
for hvilke der skal ringes    kr. 150,00 
Brug af mønttæller -kun for kunder (over 3.000 kr. 1 % i gebyr) kr.     0,00 
Møntruller – pr. rulle (helkunder)   kr.      5,00 
Møntruller – pr. rulle (ikke-kunder)   kr.    10,00 
Visa / Dankort pr. år    kr. 150,00 
 
KONTOUDSKRIFTER: 
 
Kontoudtog ved fuld side eller kvartalsvis  kr.   0,00 
Kontoudtog med færre bevægelser eller kortere interval kr.  25,00 
Overtrækskontoudtog - maskinelle   kr.  25,00 
Manuelle kontoudtog     kr.  25,00 
Engagementsoversigt     kr. 25,00 
"Gamle" kontoudtog  
Første kontoudtog    kr. 25,00 
Efterfølgende udtog pr. stk.   kr. 10,00 
 
___________________________________________________________________________ 
DØDSBOBEHANDLING: 
 
Proformaopgørelse (eks. til Skifteretten)   kr. 250,00 
Opgørelse af konti (pr. stk.)   kr. 150,00 
 
Herudover betales Sparekassens normale gebyrer for andre ydelser. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
GEBYRFRIE  OMRÅDER: 
 
Statsgaranterede studielån - etablering og overførsel fra andet PI. 
Aflysning af lånedokumenter vedr. sparekasselån. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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INDLÅN: 
 
Deponeringskonto    kr. 750,00 
tages ved oprettelse 
 
G-KONTO / GULDGARANT : 
 
På kontoen er det muligt gratis at hæve op til 12 gange årligt.  
Hævning kan ske ved overførsel til egen konto, eller kontant  
udbetaling. 
 
Hævninger ud over 12 gange årligt pr. gang  kr. 25,00 
 
Det er ikke tilladt at hæve på kontoen på andre måder.  
Andre former for hævninger vil blive pålagt gebyr  kr. 25,00 
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KUNDEBOKS (incl. moms): 
 
 
Mindste boks     kr.  400,00 
Lille boks     kr.  400,00 
Mellemstor boks    kr. 550,00 
Stor boks     kr. 750,00 
X-stor boks     kr.  750,00 
 
Oprettelsesgebyr    kr. 225,00 
 
Gebyret betales årligt den 15. marts. 
 
Ved ophævelse af en kundeboksaftale godtgøres intet gebyr. 
 
___________________________________________________________________________ 
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PENSIONSORDNINGER: 
 
Opgørelse af pensionsordning ved overførsel til andet pengeinstitut og forsikringsselskab. 
 
Opgørelse med afgiftsberegning   kr. 750,00 
 
NB: Gælder ikke ved overførsel til andre "S" Sparekasser 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
FLYTNING TIL ANDET PENGEINSTITUT: 
 
 
Transaktionskonti (Løn-, budget og nemkonti)  kr. gratis 
Indlånskonti (pr. konto – Særlige Indlån kr. 750,-)  kr. 150,00 
Depot (hertil kommer kr. 150,- pr. fondskode)  kr. 750,00 
Sletning af tomt depot (når papirer er solgt ifb. flytning) kr. 200,00 
Udlånskonti (pr. konto)    kr. 150,00 
 
dog beregnes der max. kr. 2.000,- i alt pr. kunde.  
 
 
 
Aflysning af underpant / ejerpantebrev            kr.               1.000,00 
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VALUTA – OG UDLAND: 
 
VALUTA: 
Kontant valutahandel køb/salg    kr. 75,00 
Kontant valutahandel køb/salg (helkunder)  kr. 30,00 
 
NB: For erhvervskunder der veksler valuta de har modtaget  
i forretningerne beregnes ½ gebyr    
 
 
 
UDENLANDSKE OVERFØRSLER: 
 
Der henvises til vores samarbejdspartners prisoversigt dog 
 
Manuel oprettelse i Sparekassen: 

   
Alle valutaer, også EU/SEPA   kr. 200,00 
 
Selvbetjening: 
 
EU/SEPA overførsel    kr.  20,00 
Andre valutaer    kr.  50,00 
 
 
For øvrige serviceydelser omkring udenlandske betalinger henvises der til vores samarbejdspartners 
prisoversigt.  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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DEPOT OG VÆRDIPAPIRER: 
 
DEPOTER: 
 
Administrationsgebyr for ej VP effekter i Depot 
 
Pålydende < 500.000  0,200% 
Herefter. Fra >500.000  0,125% 
 
Minimumsgebyr kr. 100,00 
 
Diverse effekter (sparekassebøger, livspolicer m.v.) kr. 20,00 
Præmieobligationer pr. stk. kr. 4,00 
Gebyr pantebrevsopkrævning pr. stk. Der skal tillægges moms kr. 20,00 
 
VP: 
 
Kontogebyr kr. 40,00 
VP bevægelse kr. 18,30 
Fondskodegebyr pr. fondskode kr. 20,00 
Rekvireret udskrift kr. 18,30 
VP ændringsmeddelelse § 10 kr. 12,00 
VP meddelelse af renter, udbytte m.v. kr. 12,00 
Limiteringsgebyr kr. 175,00  
 
 
HANDEL MED VÆRDIPAPIRER: 
 
HANDLER VIA RÅDGIVER: 
 
Obligationshandel – kurtage, DK: 
For kursværdi under kr. 3.000.000 betales 0,15 % i kurtage, dog min. kr. 175 og maks. kr. 3.000. 
For kursværdi over kr. 3.000.000 betales der 0,10 % i kurtage 
 
Fysiske obligationer, DK: 
Kurtage 0,25 %, dog min. kr. 175. 
 
Udenlandske obligationer – kurtage: 
For kursværdi under kr. 3.000.000 betales der 0,25 % i kurtage, dog min. kr. 400 og maks. kr. 3.750. 
For kursværdi over kr. 3.000.000 betales der 0,125 % i kurtage 
 
Aktier og investeringsforeninger i DK, Norge, Sverige, Finland 
For handler under kr. 100.000 betales 0,75 % i kurtage, dog min. kr. 175 og maks. kr. 500. 
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For handler over kr. 100.000 betales 0,50 % i kurtage. 
 
Unoterede aktier og investeringsforeninger, DK: 
Kurtage 1 %, dog min. kr. 175. 
 
Aktier noteret på Dansk OTC: 
Kurtage 1,00 %, dog min. kr. 500. 
 
Udenlandske aktier - Øvrige lande: 
For handler under kr. 100.000 betales 1,00 % i kurtage, dog min. kr. 400 og maks. kr. 750. 
Forhandler over kr. 100.000 betales 0,75 % i kurtage. 
 
Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger: 
Kurtage 1,00 %, dog min. kr. 500. 
Notagebyr kr. 20,00 tillægges alle handelstyper. 
 
 
HANDEL VIA NETBANK: 
 
Obligationshandel – kurtage, DK: 
0,10 % af kursværdi, min. kr. 50.  
 
Aktiehandel – kurtage, incl. investeringsforeninger i DK, Norge, Sverige, Finland: 
0,15 % af kursværdi, min. kr. 29.  
 
Udenlandske aktier – kurtage, øvrige udland: 
0,60 % af kursværdi, min kr. 150. 
 
Aktier noteret på Dansk OTC: 
Kurtage 1 %, dog min. kr. 500. 
 
Unoterede aktier og investeringsforeninger, DK: 
Kurtage 1 %, min. kr.175. 
 
Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger: 
Kurtage 1 %, min. kr. 500. 
 
 
Notagebyr kr. 20,00 tillægges alle handelstyper. 
___________________________________________________________________________ 
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PRIVATKUNDER: 
 
BUDGETKONTO: 
  
Årlig budgetrevision kr. 500,00  
Ændring med skemaudskrivning ekstraord. kr. 50,00 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
BASISKONTO: 
  
 
Kontoform til kunder der ønsker en konto, der kun er beregnet 
til at sætte penge ind på og hæve dem igen. 
Til helkunder tilbyder vi den øvrige produktpalette. 
Årligt kontogebyr (opkræves kvartalsvis forud) kr. 180,00  
Hævekort / MasterCard Debit – erstatningskort kr. 150,00 
Kontanttransaktioner i kasse – pr. stk. (ud over 5 stk. pr. måned) kr. 25,00 
 
(Der kan ikke tilknyttes andre serviceydelser til kontoformen) 
_________________________________________________________________________ 
 

 
BASAL BETALINGSKONTO: 
  
 
Kontoform til kunder der ønsker en konto, der kun er beregnet 
til at gennemføre betalinger, samt sætte penge ind på og hæve dem igen. 
Til helkunder tilbyder vi den øvrige produktpalette. 
Månedligt kontogebyr (opkræves kvartalsvis forud) kr. 35,00  
Hævekort / MasterCard Debit – erstatningskort kr. 150,00 
Kontanttransaktioner i kasse;  
Hævning     – ikke muligt 
Indbetaling – pr. bogføringstransaktion kr. 25,00 
For øvrige gebyrer henvises til særskilt prisblad på Sparekassens 
hjemmeside 
 
(Der kan ikke tilknyttes andre serviceydelser til kontoformen) 
 
_________________________________________________________________________ 
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BOLIGOMRÅDET: 
 
DIVERSE: 
 
Tingbogsoplysninger (ifb. med boligfinanciering) kr. 0,00  
 
BBR (ifb. med boligfinanciering) kr.   0,00 
 
Forespørgsel Bilbog/Personbog/Tingbog efter kundens anmodning kr. 50,00 
 
Vurdering og besigtigelse af byggeri m.v. Efter medgået tid 
 
Indfrielse af realkreditlån udenfor omprioritering           min. kr.  1.000,00 
 
Indgåelse af fastkurskontrakt kr. 1.000,00 
       
Indfrielse af øvrige pantebreve pr. stk. kr.     1.000,00 
 
Påtegning pr. stk.(rykning, aflysning )   kr.              1.000,00 
 
Hjemtagelse af realkredittilbud der ikke effektueres  kr.              1.000,00 
Hæves up front men refunderes ved hjemtagelse.  
 
Refinansiering/Rentetilpasning pr. lån   kr.              1.000,00 
(Totalkredit beregner ligeledes kr. 750,-) 
 
 
TOTALKREDIT: 
 
Lånesagsgebyr - minimum    kr. 4.000,00 
Stiftelsesprovision - minimum   kr. 4.000,00 
Til-, og fravalg af afdragsfrihed på F-kort & RenteMax kr.    750,00 
 
Totalkreditvurdering (basis- eller skrivebordsvurdering) kr.    750,00 
 
I om- og tilbygningssager samt nybyggerier opkræves der til dæk- 
ning af ekstra besigtigelser yderligere   kr.  1.000,00 - 2.000,00  
 
Har låneoptagelsen været mere besværlig eller tidskrævende end normalt kan der beregnes et ekstra 
gebyr i forhold til medgået tid.  
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GARANTIER – Betalingsgaranti, arbejdsgaranti og sagsgaranti for kreditforeningslån: 
 
Ændringer og fornyelser    kr.  1.000,00 
Garanti for restkøbesum    kr. 1.000,00 +2,5% provision 

Sagsgarantier pr. stk. (tillægslån og konverteringer)  kr. 1.000,00 
Der beregnes i disse typer ingen provision, da garantierne oftest løber i kort tid. 
Dog beregnes der ved 2-lags belåning 500,- pr. garanti. 
Sagsgarantier pr. stk. (om- og tilbygninger, samt nybyggeri) kr.                  1.000,00 + 2,5%prov. 
 
Provision 2½ % p.a. forud min kr. 500,- pr kvt.  
Ved ophævelse af garantien tilbagebetales provisionen ikke længere 
fsva. miminumsprovisionen.  
 
 
BODELING / SKILSMISSE: 
 
Ekspeditionsgebyr for bodelinger og skilsmissesager (pr. kunde) kr.  1.000,00 – 2.000,00 
 
 
SÆLGERREPRÆSENTATION: 
 
Sælgerrepræsentation i forbindelse med ejendomshandler kr.  1.500,00  
 
(Sælgerrepræsentation, oprettelse af deponeringskonto 
samt evt. aflysning/overdragelse af ejerpantebreve 
 
Hertil kommer gebyr for indfrielse af realkreditlån jf. prisliste. 
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UDLÅN – PRIVAT: 
 
Udstedelse af lånedokumenter  
 
2,0 % af hovedstol                                   min.  kr.  1.500,00 

max.  kr. 5.000,00 
 
 
Forlængelse af kreditter 
 
Private     kr. 1.500,00 
 
Etablering af Max II (gebyr min. kr. 250 / max. kr. 2.500)  ¼ % 
 
Ændring i gældsbrev (f.eks. nedsættelse af ydelse)   kr. 250,00 
                                                                      
Udfærdigelse af påtegninger på underdokumenter  pr. stk. kr. 1.000,00  
F.eks.: Moderations-, Relaksations- og §563 og §564 påtegninger  
Samt skifteretsattester som adkomst 
 
Notering af transporter, sekundær håndpantsætning m.v. kr.    500,00 
 
Udfærdigelse af panthaverdeklaration   kr.    300,00 
(hertil kommer gebyrmærke til panthaverdeklarationen) 
 
Timesats generelt    kr.    750,00 
___________________________________________________________________________ 
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ERHVERVSKUNDER : 
 
DØGNBOKS ( uden momsberegning ) – HELKUNDER: 
 
Årligt gebyr      kr. 0,00  
 
Ved gentagne afleveringer der ikke følger vore anvisninger vil der bliver opkrævet gebyr kr. 250,- pr. 
indbetaling. 
 
OPSAMLINGSKONTO – IKKE HEL-KUNDER: 
 
Mdl. gebyr minimum 1.000 kr. afhængig af Sparekassens arbejdsindsats. 
Hertil kommer gebyr for døgnboks: 100 kr. pr. pose hvis i OK stand. Ellers kommer ekstragebyr til 
Tilsvarende gebyr gælder for kontantindbetaling. 
   
__________________________________________________________________________ 
 
GARANTIER (betalingsgarantier, arbejdsgarantier og sagsgarantier f. kreditforeningslån): 
 
Etableringsgebyrer    kr.              1.000,00 + 2,5% provision 
Ændringer og fornyelser    kr.  750,00 
Nedskrivning af håndværkergarantier   kr.     0,00 
 
Provision 2½ % p.a. forud  min kr. 500,- pr. kvt.   
Ved ophævelse af garantien tilbagebetales ikke længere 
fsva. minimumsprovisionen. 
 
NB: For indeståelsesbreve gælder samme gebyrer som for garantier. 
___________________________________________________________________________ 
SOLIDITETSOPLYSNINGER: 
 
Indhentning af soliditetsoplysninger for kunder 
 
Gebyr til Sparekassen    kr. 200,00 
 
Afgivelse af soliditetsoplysninger overfor andre pengeinstitutter kr. 600,00 
 
NB: Der skal dog i visse tilfælde tages mere, nemlig samme takst som spørgende pengeinstitut normalt 
påligner os. Oversigt findes på indersiden af mappen med soliditetsoplysninger. 
 
___________________________________________________________________________ 
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DLR m.m.:   
 
Lånesagsgebyr                                    min.  kr.  5.000,00 
 
Øvrige gebyrer se BOLIGOMRÅDET 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
UDLÅN – ERHVERV: 
 
Udstedelse af lånedokumenter  
 
2,0 % af hovedstol                                   min.  kr.  2.000,00 

max.  kr.                10.000,00 
 
 
Forlængelse af kreditter: 
 
  
Erhverv     kr. 2.000,00 
 
Etablering af Max II (gebyr min kr. 500 /max. kr. 2.500)  ¼ % 
 
Etablering af Max II som en ramme i h.t. likviditetsbudget kr. 2.000,00 
 
Ændring i gældsbrev (f.eks. nedsættelse af ydelse)   kr.    500,00 
                                                                           
Udstedelse af underdokumenter pr. stk.   kr.    500,00 
 
Udfærdigelse af påtegninger på underdokumenter  pr. stk. kr. 1.000,00  
F.eks.: Moderations-, Relaksations- og §563 og §564 påtegninger  
samt skifteretsattester som adkomst 
 
Notering af transporter, sekundær håndpantsætning m.v. kr.   500,00 
 
Udfærdigelse af panthaverdeklaration   kr.   300,00 
(hertil kommer gebyrmærke til panthaverdeklaration) 
 
Timesats generelt    kr.   750,00 
___________________________________________________________________________ 
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UDLÆG: 
 
Notering af udlæg     kr.   500,00 
___________________________________________________________________________ 
INKASSO: 
 
Inkassogebyr for oprettelse   kr.    100,00 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
NETBANK: 
 
Netbank - Erhverv   kr.    240,00 ¼ årligt 
Netbank – Erhverv, ændringer, f.eks. revisoradgang kr.    250,00 pr. ændring 
Bank Conncect   kr.      50,00 ¼ årligt 
   
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
BETALINGSFORMIDLING: 
 
LEVERANDØRSERVICE: 
 
Tastning af LS11 blanket   kr.     75,00 
Modtagelse/behandling af fax/mail/breve kr.   225,00 
 
OVERFØRSELSSERVICE: 
 
Godkendelse af engangstilladelse (forcering) kr.   375,00 
Udskrivning af stamkort   kr.   125,00 
Modtagelse/behandling af fax/mail/breve kr.   225,00 
 
FÆLLES INDBETALINGSSYSTEM: 
 
Godkendelsesgebyr kort 71, 73, 75  kr.   575,00 
Oprettelse / ændring af FI-Kreditor  kr.     35,00 
Modtagelse/behandling af fax/mail/breve kr.   225,00 
 
 

FORENINGSKUNDER : 
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FORENINGSKONTO: 
 
Oprettelse af foreningskonti i Tønder Kommune kr.   0,00 
Oprettelse foreningskonti øvrige  kr. 500,00 
 
Netbank Skift af fuldmagtshaver (foreningskonti) kr. 250,00 

 
 
NETBANK: 
 
Netbank - Foreninger   kr.    120,00 ¼ årligt 
Netbank – Foreninger – skift af kasserer  kr.    250,00 pr. ændring 
 


