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Gældende pr. 15-03-2023

Nominel rente

Lønkonti

Basal Indlånskonto 0,00

Basal Betalingskonto 0,00

Dankonto 0,00

Ungdomskonti

Børneopsparing 1,00

Kronsekonto (0 til og med 7 år) 0,00

Opsparingskonto (0 til og med 17 år)

0 - 99�999 kr� (for intervallet) 0,65

100�000 kr� og derover (for intervallet) 0,85

Min konto (mellem 8 og 28 år) 0,00

Opsparingskonti

3 måneders opsigelse* 0,00

Kronekonto 0,00

Opsparingskonto (kræver NemKonto i Sparekassen)

0 - 99�999 kr� (for intervallet) 0,65

100�000 kr� og derover (for intervallet) 0,85

Specielt for studerende:

Uddannelseskonto

0 - 20�000 kr� (for intervallet) 3,000

Over 20�000 kr� (for intervallet) 0,250

Betingelser for uddannelseskonto: Studerende, elever eller  
lærlinge på en uddannelse på fuld tid af mindst to års varighed 
dog ikke ungdomsuddannelse samt voksenlærlinge eller lign� 
Der er krav om netbank og e-boks samt at der er tale om et 
helkunde forhold�

* 3 måneders opsigelse� Udbetaling uden opsigelse mod beregning af dekort 0,5 % p�a� af det hævede beløb�
---- 
Renten tilskrives en gang årligt� På Dankonto dog fire gange årligt� Renterne er variable� Oplysninger om gebyrer: Se særskilt prisblad�

Indlån

Nominel rente

Kronepension

Aldersopsparing, kapitalpension, ratepension, selvpension

0 - 99�999 kr� (for intervallet) 0,65

100�000 kr� og derover (for intervallet) 0,85

Indekskonto

Indekskonto 1,00

Aktiesparekonti

Aktiesparekonto 0,00

Særlige kontoformer

Konjunkturudligningskonto 0,00

Iværksætterkonto 0,00

Etableringskonto 0,00
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 01-05-2023

Renten tilskrives en gang årligt� Renterne er variable� Oplysninger om gebyrer: Se særskilt prisblad�

Nominel rente

SparKron Løn

SparKron Løn 0,00

SparKron Ung (0 til og med 27 år)

SparKron Ung (0 til og med 27 år) 0,00

SparKron Opsparing

SparKron Opsparing 0,00

Opsparing, Garant:

0 - 99�999 kr� (for intervallet) 1,25

100�000 kr� og derover (for intervallet) 1,50

SparKron Pension

Aldersopsparing, kapitalpension, ratepension, selvpension

0 - 99�999 kr� (for intervallet) 0,65

100�000 kr� og derover (for intervallet) 0,85

Indlån, SparKron Garant

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Gældende pr. 01-03-2023

Pålydende 
rente

Debitor-
rente

ÅOP før 
skat 

Stiftelses- 
omkostninger

Omkostninger til sikkerhed

Dankontokredit

v/kr. 50.000 samlet kreditbeløb  
5 år, ingen sikkerhed

9,35-11,85 9,68-12,32 10,8-13,6
Stiftelsesprovision 2 %

1�000 kr� pr� dokument
Ingen

Boligkredit*

v/kr. 500.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 516�125 ejerpantebrev

5,35-8,85 5,46-9,15

5,7-9,5 Stiftelsesgebyr

4�500 kr� pr�  

dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

Elektronisk tinglysning 300 kr�
v/kr. 2.000.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 2�038�225 ejerpantebrev

5,6-9,4

Andelsboligkredit*

v/kr. 500.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 522�166 ejerpantebrev

5,35-8,85 5,41-9,15

5,8-9,6
Stiftelsesprovision 2 %

1�000 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

Elektronisk tinglysning 300 kr�
v/kr. 2.000.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 2�075�738 ejerpantebrev

5,7-9,6

Uddannelseskonto**

v/kr. 50.000 samlet kreditbeløb  
5 år

7,85 8,08 8,1 Ingen Ingen

*  Renten er dagligt variabel og afhængig af pantesikkerhedens placering og den samlede kreditvurdering
**  Betingelser for uddannelseskonto: Studerende, elever eller lærlinge på en uddannelse på fuld tid af mindst to års varighed dog ikke ungdomsuddannelse samt 

voksenlærlinge eller lignende� Der er krav om netbank og e-boks, samt at der er tale om et helkundeforhold�

Kreditter
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 01-03-2023

Pålydende 
rente

Debitor-
rente

ÅOP før 
skat 

Stiftelses- 
omkostninger

Omkostninger til sikkerhed

Dankontokredit

v/kr. 50.000 samlet kreditbeløb  
5 år, ingen sikkerhed

9,35-11,85 9,68-12,39 10,4-13,1
Stiftelsesprovision 2 %

1�000 kr� pr� dokument
Ingen

SparKron Løn

v/kr. 100.000 samlet kreditbeløb  
5 år, ingen sikkerhed
Kunder over 28 år
Kræver kr� 30�000 garantkapital

7,85 8,08 8,3
Stiftelsesgebyr 750 kr� 

pr� dokument
Ingen

SparKron Ung

v/kr. 100.000 samlet kreditbeløb  
5 år, ingen sikkerhed
Kunder 18-28 år
Kræver kr� 5�000 garantkapital

7,85 8,08 8,1 Ingen Ingen

Boligkredit*

v/kr. 500.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 515�125 ejerpantebrev

5,35-8,85 5,46-9,15

5,7-9,5 Stiftelsesgebyr

3�500 kr� pr�  

dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

Elektronisk tinglysning 300 kr�
v/kr. 2.000.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 2�037�225 ejerpantebrev

5,6-9,3

Andelsboligkredit*

v/kr. 500.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 521�400 ejerpantebrev

5,30-8,85 5,41-9,15 5,7-9,6
Stiftelsesprovision 2 %

1�000 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

Elektronisk tinglysning 300 kr�
v/kr. 2.000.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 2�074�972 ejerpantebrev

*  Renten er dagligt variabel og afhængig af pantesikkerhedens placering og den samlede kreditvurdering
**  Betingelser for uddannelseskonto: Studerende, elever eller lærlinge på en uddannelse på fuld tid af mindst to års varighed dog ikke ungdomsuddannelse samt 

voksenlærlinge eller lignende� Der er krav om netbank og e-boks, samt at der er tale om et helkundeforhold�

Kreditter, SparKron Garant

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Gældende pr. 01-03-2023

Pålydende 
rente

Debitor-rente ÅOP før skat 
Stiftelses- 

omkostninger
Omkostninger til sikkerhed

Billån

v/kr. 200.000 samlet kreditbeløb  
7 år, kr� 212�670 ejerpantebrev
Renten er afhængig af udbetalingens 
størrelse

6,35-10,35 6,50-10,76 8,6-13,1
Stiftelsesprovision 2 %

1�000 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,50 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�850 kr�
Forsikringsdeklaration 950 kr�

Udst� af panthave deklaration 150 kr�
1�000 kr� pr� dokument

Elektronisk tinglysning 300 kr�

Boliglån*

v/kr. 500.000 samlet kreditbeløb  
20 år, kr� 522�165 ejerpantebrev

6,35-10,35 6,50-10,76

7,1-11,5
Stiftelsesprovision 2 %

1�000 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

1�000 kr� pr� dokument
Elektronisk tinglysning 300 kr�

v/kr. 2.000.000 samlet kreditbeløb  
20 år, kr� 2�075�738 ejerpantebrev

7,0-11,4

Andelsboliglån**

v/kr. 500.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 517�725 ejerpantebrev

5,00-8,35 5,09-8,62

5,5-9,1
6�000 kr�

1�000 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

1�000 kr� pr� dokument
Elektronisk tinglysning 300 kr�

v/kr. 2.000.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 2�039�725 ejerpantebrev

5,3-8,9

Forbrugslån

v/kr. 40.000 samlet kreditbeløb  
5 år, uden sikkerhed

9,35-14,35 9,68-15,14 10,3-16,0
Stiftelsesprovision 2 %

1�000 kr� pr� dokument
Ingen

*  Renten er afhængig af pantesikkerhedens placering og den samlede kreditvurdering
**  Renten er dagligt variabel og afhængig af pantesikkerhedens placering og den samlede kreditvurdering

Stiftelsesomkostninger

• Rentesatsen for lån og kreditter med rentespænd fastsættes i hvert enkelt tilfælde efter en gennemgang af bl�a� kundens  
samlede forretningsomfang med Sparekassen�

• De nævnte stiftelsesomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling�
• Omkostninger til sikkerhed er indregnet i de årlige omkost ninger i procent�
• Overførsel af en kundes engagement til Sparekassen Kronjylland er gratis�
• Renter og evt� provision tilskrives hvert kvartal�
• Regler for beregning og tilskrivning af renter fremgår af ”Sparekassen Kronjyllands almindelige forretningsbetingelser”�

Udlån
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 01-03-2023

Pålydende 
rente

Debitor-rente ÅOP før skat 
Stiftelses- 

omkostninger
Omkostninger til sikkerhed

Billån

v/kr. 200.000 samlet kreditbeløb  
7 år, kr� 211�905 ejerpantebrev
Renten er afhængig af udbetalingens 
størrelse

6,35-10,35 6,50-10,76 8,5-12,9
Stiftelsesprovision 2 %

250 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,50 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�850 kr�
Forsikringsdeklaration 950 kr�

Udst� af panthave deklaration 150 kr�
1�000 kr� pr� dokument

Elektronisk tinglysning 300 kr�

Boliglån*

v/kr. 500.000 samlet kreditbeløb  
20 år, kr� 521�400 ejerpantebrev

6,35-10,35 6,50-10,76

7,1-11,5
Stiftelsesprovision 2 %

250 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

1�000 kr� pr� dokument
Elektronisk tinglysning 300 kr�

v/kr. 2.000.000 samlet kreditbeløb  
20 år, kr� 2�075�722 ejerpantebrev

7,0-11,4

Andelsboliglån**

v/kr. 500.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 516�875 ejerpantebrev

5,00-8,35 5,09-8,62

5,5-9,1
6�000 kr�

250 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

1�000 kr� pr� dokument
Elektronisk tinglysning 300 kr�

v/kr. 2.000.000 samlet kreditbeløb  
25 år, kr� 2�038�975 ejerpantebrev

5,3-8,9

Forbrugslån

v/kr. 40.000 samlet kreditbeløb  
5 år, uden sikkerhed

9,35-14,35 9,68-15,14 10,1-15,6
Stiftelsesprovision 2 %

250 kr� pr� dokument
Ingen

*  Renten er afhængig af pantesikkerhedens placering og den samlede kreditvurdering
**  Renten er dagligt variabel og afhængig af pantesikkerhedens placering og den samlede kreditvurdering

Stiftelsesomkostninger

• Rentesatsen for lån og kreditter med rentespænd fastsættes i hvert enkelt tilfælde efter en gennemgang af bl�a� kundens  
samlede forretningsomfang med Sparekassen�

• De nævnte stiftelsesomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling�
• Omkostninger til sikkerhed er indregnet i de årlige omkost ninger i procent�
• Overførsel af en kundes engagement til Sparekassen Kronjylland er gratis�
• Renter og evt� provision tilskrives hvert kvartal�
• Regler for beregning og tilskrivning af renter fremgår af ”Sparekassen Kronjyllands almindelige forretningsbetingelser”�

Udlån, SparKron Garant

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Gældende pr. 01-03-2023

Pålydende 
rente

Debitor-rente ÅOP før skat 
Stiftelses- 

omkostninger
Omkostninger til sikkerhed

Billån

v/ 20 procent af bilens pris i udbetaling

v/kr. 300.000 samlet kreditbeløb  
8 år, kr� 312�750 ejerpantebrev

3,30 3,34 4,2
Etableringsgebyr på 

1�000 kr� + 1 %  

af lånebeløbet

Variabel tinglysningsafgift  
1,50 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�850 kr�
Forsikringsdeklaration 950 kr�

Udst� af panthave deklaration 150 kr�
1�000 kr� pr� dokument

Elektronisk tinglysning 300 kr�

v/ 10 procent af bilens pris i udbetaling

v/kr. 300.000 samlet kreditbeløb  
8 år, kr� 312�750 ejerpantebrev

3,85 3,91 4,8
Stiftelsesprovision 1 %

1�000 kr� pr� dokument

Variabel tinglysningsafgift  
1,50 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�850 kr�
Forsikringsdeklaration 950 kr�

Udst� af panthave deklaration 150 kr�
1�000 kr� pr� dokument

Elektronisk tinglysning 300 kr�

Grønt boliglån

v/kr. 200.000 samlet kreditbeløb  
10 år, kr� 208�525 ejerpantebrev

4,85 4,94 5,9
1 % af lånebeløbet + 

1�000 kr� i  

omkostninger

Variabel tinglysningsafgift  
1,45 %, rundet op til hele 100 kr�
Fast tinglysningsafgift 1�825 kr�

1�000 kr� pr� dokument
Elektronisk tinglysning 300 kr�

Stiftelsesomkostninger

• Rentesatsen for lån og kreditter med rentespænd fastsættes i hvert enkelt tilfælde efter en gennemgang af bl�a� kundens  
samlede forretningsomfang med Sparekassen�

• De nævnte stiftelsesomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling�
• Omkostninger til sikkerhed er indregnet i de årlige omkost ninger i procent�
• Overførsel af en kundes engagement til Sparekassen Kronjylland er gratis�
• Renter og evt� provision tilskrives hvert kvartal�
• Regler for beregning og tilskrivning af renter fremgår af ”Sparekassen Kronjyllands almindelige forretningsbetingelser”�

Grønne lån
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 01-01-2023

Indbetalingskort

Betaling af indbetalingskort, e-mail advisering 50 kr� pr� e-mail 

Betaling af indbetalingskort, fremsendelse af kvittering for gennemført betaling 50 kr� pr� kvittering 

Betaling af indbetalingskort, fremtidig betaling (gratis via netbank) 50 kr� pr� indbetalingskort 

Betaling af indbetalingskort, papiradvisering 50 kr� pr� advis 

Betaling af indbetalingskort, straksbetaling (gratis via netbank) 50 kr� pr� indbetalingskort 

Kontanthåndtering

Bestilling af kontanter, startgebyr 55 kr�

Køb af DKK-mønt
15,75 kr�
62,50 kr�

pr� rulle
ved 10 ruller af samme slags 
+ startgebyr

Køb af DKK-sedler

31,25 kr�

93,25 kr�

ved hele bundter á 100 sedler op 
til 50�000 kr� 
ved løse sedler pr� påbegyndt 
30�000 DKK + startgebyr

Køb af valuta
93,25 kr� for beløb pr� påbegyndt  

30�000 DKK pr� valuta + startgebyr 
+ kurstillæg

Optælling af mønt 0 – 25 kr�  

Pengeoverførsler (i Danmark)

Dækningskontrol, forespørgsel ved udbetaling på fremmed pengeinstitut 50 kr� pr� ekspedition 

ID-kort 150 kr� pr� ID-kort 

Kronelån, overførsel af enkeltudbetalinger til anden konto 350 kr� pr� overførsel 

Pengeoverførsel med lang besked til modtager 9 kr� pr� overførsel

Pengeoverførsel til fremmed pengeinstitut 150 kr� pr� ekspedition 

Pengeoverførsel via Nationalbanken 100 kr� pr� overførsel 

Pengeoverførsel, fremsendelse af kvittering for gennemført overførsel 15 kr� pr� kvittering 

Pengeoverførsel, returnering af uanbringelig beløb i fremmed pengeinstitut 25 kr� pr� returneret beløb

Returnering af BS-betaling 250 kr� pr� betaling 

Udskrifter

Kontoudskrift, 1 gang årligt 15 kr� pr� kontoudskrift 

Kontoudskrift med faste tilbagevendende intervaller 15 kr� pr� kontoudskrift 

Kontoudskrift med påmindelse om overtræk 30 kr� pr� kontoudskrift 

Kontoudskrift på anfordring 50 kr� pr� kontoudskrift 

Kontoudskrift ved bevægelsesantal under 150 bevægelser 15 kr� pr� kontoudskrift 

Kontoudskrift ved terminstilskrivninger 15 kr� pr� kontoudskrift 

Betalingsformidling

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 01-11-2021

Dankortnota, rekvisition af notakopi 125 kr� pr� nota 

Genbestilling af pinkode 50 kr� pr� bestilling

Løbende adgang til debetkort – Visa/Dankort 198 kr� pr� år 

Løbende adgang til debetkort – Visa/Dankort gratis for kunder med Min Konto

Løbende adgang til debetkort – Visa/Dankort gratis for SparKron Garanter

Kortindsigelse, uberettiget 500 kr� pr� postering/transaktion

Kortudskiftning, ekstraordinær 100 kr� pr� kortudskiftning

Returnering af dankortnota 250 kr� pr� nota 

Hævning af kontanter i Kontantens automater gratis

Hævning af kontanter i fremmede danske pengeautomater i Danmark 5 kr� pr� udbetaling

Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater i Danmark 5 kr� pr� udbetaling

Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater i udlandet 5 kr� pr� udbetaling

Udstedelse af debetkort – Dankort, kortafgift gratis pr� Dankort

Udstedelse af debetkort – Dankort med individuelt billede 75 kr� pr� kort

Udstedelse af debetkort – hastebestilling 300 kr� pr� kort 

Udstedelse af debetkort – Visa/Dankort, bestilling (= 1� års kortafgift) 198 kr� pr� kort 

Udstedelse af debetkort – Visa/Dankort, bestilling (= 1� års kortafgift) gratis for SparKron Garanter

Udstedelse af debetkort – Visa/Dankort med individuelt billede 75 kr� pr� kort + kortafgift

Visa/Dankort, forøgelse af forbrugslimit timebetaling minimum 250 kr�

Visanota, rekvisition 200 kr� pr� nota 

For kontanthævninger i kontantautomater gælder følgende begrænsninger:
Kontantens automater: 15.000 kroner pr. dag mandag-fredag klokken 9 til 18 ellers 6.000 kroner pr. dag.
Automater i pengeinstitutter tilknyttet Skandinavisk Data Center A/S: 6.000 kroner pr. dag.
Øvrige danske pengeinstitutter: 2.000 kroner pr. dag.
Udenlandske automater: 2.000 kroner pr. dag, dog maks. 25.000 kroner pr. løbende 30 dage.

Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde:
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Kursen er fastsat af VISA på ekspeditionsdagen i Sparekassen tillagt 1 procent.
Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Kursen er fastsat af VISA på ekspeditionsdagen i Sparekassen tillagt 1,5 procent. Undtagelser kan forekomme.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.

Visa/Dankort, Dankort og hævekort

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 25-04-2019

Normalpris SparKron Garanter

Betalingspåmindelse 100 kr� pr� påmindelse

Ekspresbestilling 150 kr� pr� kort 

Inkassomeddelelse 100 kr� pr� meddelelse

Genbestilling af pinkode 50 kr� pr� bestilling

Hævning af kontanter i pengeautomater i Danmark og udland 50 kr� pr� hævning

Kopi af nota (hvis nota stemmer med det fakturerede) 75 kr� pr� nota 

Kortindsigelse, uberettiget 500 kr� pr� postering/transaktion

Kortudskiftning, ekstraordinær 100 kr� pr� kortudskiftning

Kurerforsendelse Europa 150 kr� pr� forsendelse

Kurerforsendelse uden for Europa 150 kr� pr� forsendelse

Løbende adgang til kreditkort, Mastercard Standard, familiekort til privat 125 kr� pr� år

Løbende adgang til kreditkort, Mastercard Standard, privat 248 kr� pr� år 0 kr� pr� år*

Løbende adgang til kreditkort, Mastercard Guld, familiekort til privat 175 kr� pr� år

Løbende adgang til kreditkort, Mastercard Guld, privat 898 kr� pr� år 449 kr� pr� år*

Løbende adgang til kreditkort, Mastercard Platinum, familiekort til privat 225 kr� pr� år

Løbende adgang til kreditkort, Mastercard Platinum, privat 1�898 kr� pr� år 949 kr� pr� år*

Overdragelse til advokat 100 kr� pr� overdragelse

PriorityPass, kortafgift 500 kr� pr� år

PriorityPass, kortholderbesøg i lounge 200 kr� pr� besøg

PriorityPass, kortholders gæst i lounge 200 kr� pr� besøg pr� gæst

Udstedelse af kreditkort, erstatningskort 100 kr� pr� kort 

Udstedelse af kreditkort, hastebestilling 300 kr� pr� kort 

* Der ydes rabat på ét Mastercard pr� SparKron Garant

For kontanthævninger i kontantautomater gælder følgende begrænsninger:
Mastercard Stardard: 3.000 kroner pr. dag, maks. 15.000 kroner pr. løbende 30 dage.
Mastercard Guld: 6.000 kroner pr. dag, maks. 30.000 kroner pr. løbende 30 dage.
Mastercard Platinum: 10.000 kroner pr. dag, maks. 50.000 kroner pr. løbende 30 dage.

Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde:
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Sparekassen Kronjyllands markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 1,5 procent.
Andre Dagligt offentliggjorte valutaer: Sparekassen Kronjyllands markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 2,0 procent.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.

Mastercard – kreditkort

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 01-12-2019

For kontanthævninger i kontantautomater gælder følgende begrænsninger:
Mastercard Standard Debit: 5.000 kroner pr. dag, maks. 15.000 kroner pr. løbende 30 dage.

Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde:
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Sparekassen Kronjyllands markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 1,5 procent.
Andre Dagligt offentliggjorte valutaer: Sparekassen Kronjyllands markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 2,0 procent.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.

Normalpris SparKron Garanter

Genbestilling af pinkode 50 kr� pr� bestilling

Kortindsigelse, uberettiget 500 kr� pr� postering/transaktion

Kortudskiftning, ekstraordinær 100 kr� pr� kortudskiftning

Løbende adgang til debetkort, Mastercard Standard Debit 150 kr� pr� år 0 kr� pr� år*

Udstedelse af debetkort, Mastercard Standard Debit 150 kr� pr� udstedelse 75 kr� pr� bestilling

Mastercard Standard Debit – Min Konto gratis

Mastercard Standard Debit med individuelt billede 75 kr� pr� kort + kortudstedelse

Hævning af kontanter i fremmede danske pengeautomater i Danmark 6 kr� pr� udbetaling

Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater i Danmark 6 kr� pr� udbetaling

Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater i udlandet 6 kr� pr� udbetaling

Hævning af kontanter ved kasse i fremmed pengeinstitut i Danmark 30 kr� pr� udbetaling

Udstedelse af debetkort, hastebestilling 300 kr� pr� kort 

* Der ydes rabat på ét Mastercard pr� SparKron Garant

Mastercard – debetkort

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 02-06-2022

Håndtering af realkreditlånesag – Samlet pakke Normalpris SparKron Garanter

Ren konvertering/omlægning (inkl� garanti for kreditforeningssag,  
elektronisk tinglysning og tingbogsoplysning)

7�300 kr� 6�300 kr� pr� sag

Tillægslån, ejerskifte køb (inkl� garanti for kreditforeningssag,  
elektronisk tinglysning og tingbogsoplysning)

7�800 kr� 6�800 kr� pr� sag

Om- og tilbygning, nybyggeri, køb med om- og tilbygning (inkl� garanti for  
kreditforeningssag, elektronisk tinglysning og tingbogsoplysning)

8�300 kr� 7�300 kr� pr� sag

Ejendomsfinansiering i øvrigt Normalpris SparKron Garanter

Byggekredit, adm�/besigtigelse 5�000 kr� pr� byggeri

Dokumentudfærdigelse på lån og kreditter 1�000 kr� 250 kr� pr� dokument 

Ekstraordinær nedbringelse/indfrielse af boliglån med direkte pant 750 kr� pr� lån

Elektronisk tinglysning 300 kr� pr� dokument 

Garanti, almindelig, etablering/forhøjelse 1�000 kr� pr� garanti, prov� 3 % p�a�*

Garanti for forhåndslån, etablering/forhøjelse, når låneprovenuet anvendes 2�000 kr� pr� garanti, prov� 2 % p�a�*

Garanti for forhåndslån, etablering/forhøjelse, når låneprovenuet ikke anvendes 2�000 kr� pr� garanti, prov� 1 % p�a�*

Betalingsgaranti for nøglefærdigt byggeri/projektlejlighed� Løbetid under 6 måneder 5�000 kr� pr� garanti

Betalingsgaranti for nøglefærdigt byggeri/projektlejlighed� Løbetid over 6 måneder 1�600 kr� pr� garanti, prov� 1 % p�a�

Garanti for kreditforeningssag, etablering/forhøjelse 2�000 kr� pr� garanti, prov� 0 % p�a�

Garanti for købesumbetaling, etablering/forhøjelse 2�000 kr� pr� garanti, prov� 0 % p�a�

Gældsovertagelse af lån 1�000 kr� pr� lån 

Håndtering af realkreditlånesager, ren konvertering/omlægning 5�000 kr� 4�000 kr� pr� sag

Håndtering af realkreditlånesager, om- og tilbygning, nybyggeri, køb med om- og tilbygning 6�000 kr� 5�000 kr� pr� sag

Håndtering af realkreditlånesager, tillægslån, ejerskifte køb/salg 5�500 kr� 4�500 kr� pr� sag

Håndtering af sparekasselån, ejerskifte køb 5�500 kr� 4�500 kr� pr� sag**

Håndtering af salg af andelsbolig 2�000 kr� pr� sag

Håndtering af salg af gældfri ejendom, omfatter kun deponering af købesum på deponeringskonto 1�000 kr� pr� sag

Indfrielse, realkreditlån/pantebrev (en indfrielse er indeholdt i håndteringsgebyr) 350 kr� pr� lån/pantebrev

Indfrielsestilbud på realkreditlån 250 kr� pr� lån 

Kurskontrakt, etablering, ændringer eller forlængelser 750 kr� pr� ekspedition 

Notering af sekundær håndpant 500 kr� pr� notering 

Rykningspåtegning som efterstående panthaver på andre pantebrevslån 1�000 kr� pr� påtegning 

Rykningspåtegning som efterstående panthaver på egne pantebrevslån 1�000 kr� pr� påtegning 

Timebetaling 750 kr� pr� time 

Tingbogsoplysning (gælder også bilbogen, personbogen og andelsboligbogen) 150 kr� pr� oplysning**

Tinglysning af skifteretsattest til brug som adkomst på ejendom 500 kr� pr� skifteretsattest

Transportnotering 1�000 kr� pr� ekspedition 

Ændring af realkreditlån med afdrag til lån uden afdrag ifm� refinansiering/termin 1�000 kr� pr� ændring

Ændring af realkreditlån uden afdrag til lån med afdrag ifm� refinansiering/termin 1�000 kr� pr� ændring

Ændring af realkreditlån (refinansieringsfrekvens/løbetid mv�) 1�000 kr� pr� ændring

*  Minimumsgebyr på 87,50 kroner pr� kvartal�
** Der tages dog ikke gebyr, såfremt der samtidig betales ”Håndtering af realkreditlånesager”�

Ejendomsfinansiering

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 02-06-2022

Bevilget overtræk til privatkunder 400 kr� pr� ekspedition 

Byggekredit, adm�/besigtigelse 5�000 kr� pr� byggeri

Dokumentudfærdigelse på lån og kreditter 1�000 kr� pr� dokument 

Dokumentudfærdigelse på lån og kreditter 250 kr� pr� dokument for SparKron Garanter

Ekstraordinær nedbringelse/indfrielse af boliglån med direkte pant 750 kr� pr� lån

Elektronisk tinglysning 300 kr� pr� dokument 

Fakturabelåning 100 kr� pr� faktura 

Fornyelse/forlængelse af kassekreditmaksimum 1�000 kr� pr� kredit 

Garanti, almindelig, etablering/forhøjelse 1�000 kr� pr� garanti, prov� 3 % p�a�*

Garanti, almindelig, etablering/forhøjelse, erhverv 1�000 kr� pr� garanti, prov� 3 % p�a�*

Garanti for forhåndslån, etablering/forhøjelse, når låneprovenuet anvendes 2�000 kr� pr� garanti, prov� 2 % p�a�*

Garanti for forhåndslån, etablering/forhøjelse, når låneprovenuet ikke anvendes 2�000 kr� pr� garanti, prov� 1 % p�a�*

Garanti for købesumbetaling, etablering/forhøjelse 2�000 kr� pr� garanti, prov� 0 % p�a�

Garanti for kreditforeningssag, etablering/forhøjelse 2�000 kr� pr� garanti, prov� 0 % p�a�

Gældsovertagelse af lån 1�000 kr� pr� lån 

Håndteringsgebyr realkreditlånesager, ren konvertering/omlægning 5�000 kr� pr� sag

Håndtering af realkreditlånesager, ren konvertering/omlægning 4�000 kr� pr� sag for SparKron Garanter

Håndtering af realkreditlånesager, om- og tilbygning, nybyggeri, køb med 
om- og tilbygning

6�000 kr� pr� sag

Håndtering af realkreditlånesager, om- og tilbygning, nybyggeri, køb med 
om- og tilbygning

5�000 kr� pr� sag for SparKron Garanter

Håndtering af realkreditlånesager, tillægslån, ejerskifte køb/salg 5�500 kr� pr� sag

Håndtering af realkreditlånesager, tillægslån, ejerskifte køb/salg 4�500 kr� pr� sag for SparKron Garanter

Håndtering af sparekasselån, ejerskifte køb 5�500 kr� pr� sag**

Håndtering af sparekasselån, ejerskifte køb 4�500 kr� pr� sag for SparKron Garanter**

Håndtering af salg af andelsbolig 2�000 kr� pr� sag

Håndteringsgebyr, salg af gældfri ejendom, omfatter dog kun deponering af købesum på 
deponeringskonto

1�000 kr� pr� sag

Indfrielse, realkreditlån/pantebrev (en indfrielse er indeholdt i håndteringsgebyr) 350 kr� pr� lån/pantebrev 

Indfrielsestilbud på realkreditlån 250 kr� pr� lån 

Inkasso, overdragelse til retslig inkasso 100 kr� pr� konto 

Kurskontrakt, etablering, ændringer eller forlængelser 750 kr� pr� ekspedition 

* Minimumsgebyr på 87,50 kroner pr� kvartal�
** Der tages dog ikke gebyr, såfremt der samtidig betales ”Håndtering af realkreditlånesager”�

Lån, kredit og garanti

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapital-
grundlag� Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital� Det skal under-
streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital�  

For at være SparKron garant skal du have 30�000 kroner i garantkapital� 
Er du under 28 år, skal du have 5�000 kroner i garantkapital for at få 
adgang til fordelene� Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik� 
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside�

Garantkapital (ansvarlig kapital)

Gældende pr. 20-09-2021

Notering af sekundær håndpant 500 kr� pr� notering 

Notering af udlæg med oplysning om restgæld og afvikling (Notering uden oplysninger 
gratis)

500 kr� pr� notering

Overtræk/restance, 1� rykker 100 kr� pr� rykker 

Overtræk/restance, 1� rykker til kautionist/pantsætter 100 kr� pr� rykker

Overtræk/restance, 2� rykker 100 kr� pr� rykker 

Overtræk/restance, 2� rykker til kautionist/pantsætter 100 kr� pr� rykker

Overtræk/restance, 3� rykker 100 kr� pr� rykker 

Overtræk/restance, rykker for forsikringspræmie 100 kr� pr� rykker 

Panthaverdeklaration, oprettelse af og ændring af forsikringsselskab på 150 kr� pr� panthaverdeklaration

Rykningspåtegning som efterstående panthaver på andre pantebrevslån 1�000 kr� pr� påtegning 

Rykningspåtegning som efterstående panthaver på egne pantebrevslån 1�000 kr� pr� påtegning 

Stiftelsesgebyr, kreditmaksimum på SparKron Løn (kredit) 750 kr� pr� kredit

Tingbogsoplysning (gælder også bilbogen, personbogen og andelsboligbogen) 150 kr� pr� oplysning*

Transport af ejerpantebrev 1�000 kr� pr� pantebrev

Transportnotering 1�000 kr� pr� ekspedition 

Udlægskredit, bolighandel, etablering/forhøjelse 750 kr� pr� kredit 

Underskriftmodtagelse på dokumenter i fremmede pengeinstitutter 100 kr� pr� ekspedition

Underskriftsmodtagelse for fremmede pengeinstitutter 250 kr� pr� ekspedition 

Ydelsesfritagelse 1�000 kr� pr� lån 

* Der tages dog ikke gebyr, såfremt der samtidig betales ”Håndtering realkreditlånesager”�

Lån, kredit og garanti – fortsat

http://www.sparkron.dk/om-sparekassen/garantsparekasse/vedt%C3%A6gter-og-god-selskabsledelse
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Gældende pr. 01-01-2022

Beskedservice via SMS/mail 1 kr� pr� besked 

Drift af en konto (kontogebyr), Basal Indlånskonto  
(opkræves med 45 kroner pr� kvartal)

180 kr� pr� Basal Indlånskonto pr� år

Drift af en konto (kontogebyr), Basal Betalingskonto  
(opkræves med 40 kroner pr� måned)

480 kr� pr� Basal Betalingskonto pr� år

Behandling af pant ved skifte ved fremmed pengeinstitut 800 kr� pr� pant

Boksleje, oprettelse 350 kr� pr� oprettelse 

Boksleje, bogboks 250 kr� pr� år, inkl� moms 

Boksleje, boks 0-6 cm 500 kr� pr� år, inkl� moms 

Boksleje, boks 7-20 cm 700 kr� pr� år, inkl� moms 

Boksleje, boks over 21 cm 1�000 kr� pr� år, inkl� moms 

Boksleje, feriedepot 500 kr� pr� ekspedition 

Brev om renteændring 25 kr� pr� brev

Budgetservice 1�500 kr� pr� år

Budgetservice, ekstra budgetrevision 300 kr� pr� revision 

Dataløn, afvisning/returnering af løn 350 kr� pr� afvisning

Deponering i henhold til Deponeringsloven 1�000 kr� pr� ekspedition 

Engagementsforespørgsler time- 
betaling

minimum 1 time

Fotokopi 25 kr� pr� kopi 

Gavebrevsdokument 400 kr� pr� dokument

Gældssanering, administration af betalinger (uanset antal) 1�000 kr� pr� år 

Huslejeadministration 15 kr� pr� opkrævning pr� lejer 

Kreditoplysning, indhentelse i Danmark 250 kr� pr� oplysning 

Kreditoplysning, indhentelse i Udland 250 kr� pr� oplysning + omkostninger til bank/bureau

Netbank Privat gratis pr� netbankaftale

Opsigelse af forsikringer (Letpension) udenfor hovedforfald 250 kr� pr� forsikring

Overførsel af børneopsparing til fremmed pengeinstitut 350 kr� pr� konto

Overførsel af pensionskonti til fremmed pengeinstitut 1�000 kr� pr� konto

Overførsel af pensionskonti med depot til fremmed pengeinstitut 1�000 kr� pr� konto + 500 kr� pr� udenlandsk fondskode

Pensionskonti, bodeling i forbindelse med skilsmisse 1�000 kr� pr� konto 

Pensionskonti, gebyr for førtidig opgørelse, hel- eller deludbetaling, konverte-
ring, afgiftsberigtigelse eller sammenlægning af pensionskonti/-ordninger

1�000 kr� pr� ekspedition

Pensionskonti, opgørelse af pensionskonti ved dødsfald 400 kr� pr� pensionskonto

Pensionskonti, opgørelse af pensionskonti ved dødsfald med afregning af boafgift 1�000 kr� pr� pensionskonto

Pensionskonti, tilbageførsel/overførsel af for meget indbetalt pensionsbidrag 400 kr� pr� kalenderår/rettelse iht� afgørelser fra 
Skat

Periodiseringsmeddelelse (opgørelse af datorenter pr� selvvalgt dato  
og frekvens)

100 kr� pr� meddelelse 

Realtidskurser i netbank/mobilbank 25 kr� pr� måned� Opkræves kvartalsvis

Skifteretssag (proformaopgørelser), kunde med almindelig indlån/udlån 350 kr� pr� sag

Skifteretssag (proformaopgørelser), kunde med særlig indlån 500 kr� pr� sag

Telefax 150 kr� pr� ekspedition

Timebetaling 750 kr� pr� time 

Tinglysning af skifteretsattest til brug som adkomst på ejendom 500 kr� pr� skifteretsattest

Øvrige
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Terminologi Defi nition

Etablering af en konto Tjenester i forbindelse med åbning af en konto, som gør det muligt at tage kontoen i brug.

Drift af en konto (kontogebyr) Kontoudbyderen sørger for driften af den konto, som kunden benytter.

Adgang til netbank En kontoudbyder giver kunden adgang til netbank.

Udstedelse af debetkort Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens konto. For hver enkelt trans-
aktion, der er foretaget med kortet, trækkes det fulde beløb direkte fra kundens konto.

Udstedelse af kreditkort Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens betalingskonto. Det fulde 
beløb for de transaktioner, der er foretaget med kortet gennem en aftalt periode, trækkes enten 
helt eller delvist fra kundens betalingskonto på en i forvejen aftalt dato. En kreditaftale mellem 
kontoudbyderen og kunden afgør, om kunden vil blive pålagt renter for dette lån. 

Løbende adgang til et debetkort Kontoudbyderen giver kunden løbende adgang til et debetkort.

Løbende adgang til et kreditkort Kontoudbyderen giver kunden løbende  adgang til et kreditkort.

Hævning af kontanter Kunden hæver kontanter på sin konto.

Betaling af indbetalingskort Kontoudbyderen overfører det på indbetalingskortet anførte beløb til udstederen af 
indbetalingskortets konto.

Pengeoverførsler
(i Danmark)

På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto i 
Danmark.

Pengeoverførsler 
(til andre lande)

På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto i et 
andet land.

Bevilliget overtræk Kontoudbyderen og kunden indgår på forhånd en aftale om, at kunden kan låne penge, når der ikke er 
fl ere tilbage på kontoen. Aftalen faslægger et maksimumbeløb, der kan lånes, og om kunden vil blive 
pålagt gebyrer og renter. 

Ubevilliget overtræk Kunden overtrækker en konto uden forudgående tilladelse fra kontoudbyderen. 

Betegnelser og defi nitioner
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