Prisoversigt

UDLANDS
FORRETNINGER

030122

Udlandsforretninger
Garantier
Garanti fra udlandet, advisering af garantier

650 kr.

pr. advisering

Garanti fra udlandet, gebyr for behandling af krav

650 kr.

pr. krav

Garanti fra udlandet, ændringsgebyr

650 kr.

pr. ændring

Garanti til udlandet, garantiprovision

3,0-4,0 %

Garanti til udlandet, gebyr for behandling af krav
Garanti til udlandet, oprettelsesgebyr
Garanti til udlandet, ændringsgebyr

650 kr.
1.000 kr.
650 kr.

p.a.
pr. krav
pr. oprettelse
pr. ændring

Inkasso
Sparekassen Kronjyllands udlæg, eksempelvis udenlandske bankomkostninger, tele- og forsendelsesomkostninger, beregnes ud over de anførte priser. Der beregnes
ekstra for evt. særbehandling.

Inkasso, eksport, acceptgebyr

400 kr.

pr. ekspedition

Inkasso, eksport, inkassoprovision inkl. tre rykkerskrivelser

0,25 %

min./maks. 400/3.000 kr.

Inkasso, eksport, returgebyr

400 kr.

pr. ekspedition

Inkasso, eksport, rykker på anfordring

150 kr.

pr. ekspedition

Inkasso, eksport, udleveringsgebyr

400 kr.

pr. ekspedition

Inkasso, eksport, ændringsgebyr

150 kr.

pr. ekspedition

Inkasso, import, frigivelse af varesendinger

400 kr.

pr. ekspedition

Inkasso, import, inkassoprovision

0,25 %

min./maks. 400/3.000 kr.

Inkasso, import, ændringsgebyr

150 kr.

pr. ekspedition

Pengeoverførsel inden for EU/EØS i EUR*
Pengeoverførsel fra udlandet med korrekte kontooplysninger

0 kr.

pr. overførsel

Pengeoverførsel fra udlandet ikke-korrekte kontooplysninger

100 kr.

pr. overførsel

Pengeoverførsel til udlandet via netbank**

0 kr.

pr. overførsel

Pengeoverførsel til udlandet via afdeling**

150 kr.

pr. overførsel

Pengeoverførsel til udlandet, ekspres via netbank***

290 kr. + 0,1 %

pr. overførsel

Pengeoverførsel til udlandet, ekspres via afdeling***

500 kr. + 0,1 %

pr. overførsel

125 kr.

pr. overførsel

350 kr. + udl. omk.

pr. overførsel

Pengeoverførsel fra udlandet med korrekte kontooplysninger

30 kr.

pr. overførsel

Pengeoverførsel fra udlandet ikke-korrekte kontooplysninger

100 kr.

pr. overførsel

50 kr.

pr. overførsel

Pengeoverførsel der kræver manuel tilretning pga. fejl i IBAN eller lign.
Pengeoverførsel til udlandet, ændring/efterlysning
Pengeoverførsel uden for EU/EØS og i anden valuta end EUR inden for EU/EØS

Pengeoverførsel til udlandet via netbank****
Pengeoverførsel til udlandet via afdeling****

250 kr.

pr. overførsel

Pengeoverførsel til udlandet, ekspres via netbank***

290 kr. + 0,1 %

pr. overførsel

Pengeoverførsel til udlandet, ekspres via afdeling***

500 kr. + 0,1 %

pr. overførsel

Pengeoverførsel til udlandet, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle
omkostninger*****

200 kr.

pr. overførsel

Pengeoverførsel der kræver manuel tilretning pga. fejl i IBAN eller lign.

125 kr.

pr. overførsel

350 kr. + udl. omk.

pr. overførsel

Pengeoverførsel til udlandet, ændring/efterlysning

* Med korrekt IBAN, BIC og omkostningskoden SHA
** Beløbet er til disposition dagen efter ekspeditionsdagen
*** Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank på ekspeditionsdagen for DKK. USD, EUR, SEK, NOK, CHF og GBP.
Øvrige møntsorter er til disposition næste dag
**** Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank to dage efter ekspeditionsdagen
***** Hvis de udenlandske omkostninger overstiger DKK 200 opkræves differencen
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Udlandsforretninger – fortsat
Remburser
Sparekassen Kronjyllands udlæg, eksempelvis udenlandske bankomkostninger, tele- og forsendelsesomkostninger, beregnes ud over de anførte priser.
Der beregnes ekstra for evt. særbehandling.

Remburser, eksport, adviseringsgebyr

750 kr.

Remburser, eksport, bekræftelses/tilsagnsprovision (kun visse lande/banker)

pris afhængig af land/bank.
Min. 750 kr.

Remburser, eksport, dokumentprovision

0,165 % af beløbet

Remburser, eksport, noteringsprovision

1.000 kr.

Remburser, eksport, provision for udskudt betaling med Sparekassen Kronjyllands
accept/forpligtelse
Remburser, eksport, provision for udskudt betaling uden Sparekassen Kronjyllands
accept/forpligtelse
Remburser, eksport, transfereringsprovision

pr. ekspedition

min. 750 kr.
pr. ekspedition

pris afhængig af land/bank.
Min. 750 kr.
750 kr.
0,50 % af beløbet

pr. ekspedition
min. 2.000 kr.

Remburser, eksport, udbetalingsprovision

750 kr.

pr. ekspedition

Remburser, eksport, ændringsgebyr

750 kr.

pr. ekspedition

Remburser, import, dokumentprovision
Remburser, import, frigivelse af varesendinger
Remburser, import, provision for udskudt betaling
Remburser, import, udstedelsesprovision
Remburser, import, ændringsprovision

0,15 % af beløbet
750 kr.

min. 750 kr.
pr. ekspedition

750 kr. + 3,0 % hvis ud over rembursens løbetid
750 kr.

+ 3,00 % p.a. af beløbet

750 kr. pr. ekspedition + 3,00 % p.a. hvis
ændringen indebærer forhøjelse/forlængelse

Øvrige
Udlandslån, etablering

0,50 % af beløbet

Udlandslån, terminsbetaling/omlægning

200 kr.

Udenlandsk check, køb, check i DKK trukket på dansk pengeinstitut

100 kr.

Udenlandsk check, køb, check til inkasso
Valutahævning i automat, EUR – kunde

0,25 ‰ af beløb

+ 300 kr.
pr. check
min/maks. 400/3.000 kr.

gratis

Garantkapital (ansvarlig kapital)
Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapitalgrundlag. 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 blot have 5.000 kroner i garantkapital for at
få adgang til fordelene. Der henvises til Sparekassens forrentningspolitik.
Denne kan læses på Sparekassens hjemmeside.
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Udlandsforretninger – valuta
Tillæg/fradrag for betalinger i valuta

Finansielle instrumenter
Samlede maksimale omkostninger

Betalinger til og fra udlandet afregnes efter Sparekassen
Kronjyllands markedskurs med nedennævnte tillæg/fradrag.

Valutaterminsforretninger
Likvide valutaer

Fondshandler afregnes med en aktuel markedskurs med
nedennævnte tillæg/fradrag.

0,20 %

Mindre likvide valutaer

0,20- 0,50 %

FX-Swaps

Valuta

Land

Tillæg/fradrag

EUR

Euro

1,500

Likvide valutaer

USD

USA

1,500

Mindre likvide valutaer

GBP

England

2,100

SEK

Sverige

0,320

Valutaoptioner

NOK

Norge

0,320

Likvide valutaer

CHF

Schweiz

1,300

Mindre likvide valutaer

CAD

Canada

1,100

JPY

Japan

0,012

Øvrige finansielle instrumenter

AUD

Australien

1,300

NZD

New Zealand

1,300

Priser ved handel med øvrige finansielle instrumenter kan du få
oplyst hos din rådgiver.

PLN

Polen

1,100

CZK

Tjekkiet

0,130

HUF

Ungarn

0,020

HKD

Hongkong

0,680

SGD

Singapore

3,000

TRY

Tyrkiet

2,650

ZAR

Sydafrika

1,000

THB

Thailand

0,200

ILS

Israel

MXN

Mexico

0,300

AED

De Arabiske Emirater

2,050

RON

Rumænien

1,300

CNY

Kina

0,450

0,10 %
0,10-0,20 %

0,20%
0,20-0,50 %

1,100
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Betegnelser og definitioner
Terminologi

Definition

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 transaktion, 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
ﬂere 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.
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