Generelle priser for betalingstjenester
Generelt

Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til
betalingstjenesteloven).
Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige
forretningsbetingelser.
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Jutlander Banks Fordelskoncept for privatkunder
*

Jutlander Banks Fordelskoncept kræver ikke aktiv tilmelding.
Hvilke kunder er omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept?
• Kunder, der har NemKonto, Netbank og e-Boks.
• Kunder på 28 år og derover skal have et forretningsomfang på mindst 100.000 kr.*
• For kunder i alderen 18 – 27 år er der ikke noget krav om forretningsomfang.
Kunder omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept får:
• Egen rådgiver.
• Mulighed for oprettelse af særlige Jutlanderprodukter, f.eks. Jutlanderkonto.
• Visa/Dankort (inkl. eget kortdesign), Mastercard Debit (inkl. eget design) eller Dankort (inkl.
eget kortdesign) tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung eller Jutlanderkonto Ung+ uden
årlig afgift.
• Kunder i alderen 18 – 27 år tilbydes desuden Mastercard Debit tilknyttet Jutlanderkonto Ung
eller Jutlanderkonto Ung+ uden årlig afgift.
• Rabat på 400 kr. på Mastercard Guld og Mastercard Platinum samt rabat på 250 kr. på
Mastercard Standard (uden forsikring).
• Netbank Privat uden årlig afgift.
• Gratis valutaveksling.
• Fritagelse for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation.
• Følgende rabatter på oprettelse og forlængelse af lån og kreditter:
- 18 år – 27 år:
Gratis oprettelse og forlængelse af Jutlanderlån Ung, Jutlanderkonto Ung (med kredit) og
Jutlanderkonto Ung+ (med kredit). Rabat på 1.000 kr. på stiftelsesprovision ved optagelse af
øvrige lån og kreditter i banken, hvis kunden samtidig er aktionær i Jutlander Bank A/S med
mindst 10 stk. aktier (kursværdi 1. juni 2018 ca. 2.000 kr.) **
- 28 år og derover:
50% rabat på oprettelse og forlængelse af Jutlanderlån og Jutlanderkonto (med kredit). Hvis
kunden samtidig er aktionær i Jutlander Bank A/S med mindst 50 stk. aktier (kursværdi 1. juni
2018 ca. 10.000 kr.) tilbydes gratis oprettelse og forlængelse af Jutlanderlån og Jutlanderkonto
(med kredit) samt rabat på 1.000 kr. på stiftelsesprovision ved optagelse af øvrige lån og
kreditter i banken. **
For kunder, der ikke længere opfylder kravene til Jutlander Banks Fordelskoncept, ophører de
særlige fordele og besparelser. Det betyder, at alle Fordelskunders transaktionskonti
automatisk ændres til én af følgende kontoformer afhængig af kundens øvrige produkter og
tilknyttede serviceydelser:
• Basal Betalingskonto med følgende mulige serviceydelser
- Almindelig Netbank
- Kort
- BS-aftale eller fast overførsel
• Basal Indlånskonto med følgende mulige serviceydelser
- Debetkort
- Netbank Light
Læs mere om disse produkter på jutlander.dk. Priserne for disse produkter og de tilknyttede
ydelser (Netbank, kort m.v.) fremgår af denne prisinformation. Kontakt én af vores afdelinger
for at høre nærmere om mulighederne.
* Forretningsomfanget er defineret som en sum af kundens samlede indlån, restgæld på udlån,
træk på kreditter, depotværdi samt restgæld på lån i Totalkredit og DLR-kredit.
Forretningsomfanget beregnes ved udgangen af hvert kvartal. Er forretningsomfanget over
100.000 kr. pr. den 1. i blot én af de tre forudgående måneder, er betingelsen opfyldt.
** Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se
mere på www.gii.dk.
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Almindelige serviceydelser
Giro-/indbetalingskort

Betaling af giro/fi-kort via kasse pr. stk., kunder
Betaling af giro/fi-kort via kasse pr. stk., ikke kunder
Betaling af giro/fi-kort via Netbank og MobilBank - se under "Selvbetjeningssystemer"
Fremsendelse af kvittering, pr. stk.

Konti

Mønter

Konto-/kundegebyr (løbende) for privatkunder fra og med 18 år.
- Basal Indlånskonto, bagudbetalt kvartårligt
- Basal Betalingskonto, bagudbetalt kvartårligt
- kunder omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept*
Møntoptælling :
- for kunder
- for ikke-kunder, pr. optælling
Der er mulighed for individuel prissætning ved større optællinger
Møntsalg:
- salg af mønt til kunder, pr. rulle
- salg af mønt til ikke-kunder, pr. rulle

Overførsler

50 kr. 0 kr. for konti, man ikke selv kan
disponere over i Netbank
75 kr.
100 kr.

45 kr.
95 kr.
0 kr.

0 kr.
1,00 % af beløbet, min. 125 kr.

0 kr.
10 kr. min. 250 kr.

Engangsoverførsel til konto via kasse pr. stk., kunder
Engangsoverførsel til konto via kasse pr. stk., ikke kunder
Engangsoverførsel fra egen konto til egen konto via kasse/telefon , pr. stk.

150 kr. 0 kr. for konti, man ikke selv kan
disponere over i Netbank
200 kr.
50 kr.

Engangsoverførsel til konto via Netbank og MobilBank - se under "Selvbetjeningssystemer"
Særligt tidskrævende overførsler, pr. stk.

250 kr.

Fast overførsel til konto med kort besked, pr. stk.
Fast overførsel til konto med lang besked, pr. stk.

0 kr.
50 kr.

Udenlandske checks

Retur- og inkassochecks i EUR, USD, SEK og NOK, pr. stk.

550 kr. + udl. omk.

Øvrige priser

Afvisning af Betalingsservice, Dankorttransaktion m.v. pga. manglende dækning

375 kr.

Genudskrivning af kundeuddata (kontoudtog, fondsnotaer. foreløbige kontoudskrifter, BSoversigter m.v.), pr. stk.

100 kr.

Kontoudtog med faste frekvenser, pr. stk.

50 kr.

Timebetaling
- fremfinding af bilag eller checks i henhold til timebetaling, min. pr. eksp.

950 kr.
250 kr.

Udbetaling på konti i andet pengeinstitut

250 kr.

Udsendelse af årsopgørelse

100 kr.
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Kort
Kort generelt

Gebyr for eget design udover almindelig kortholderafgift, pr. stk.
- ét kort om året tilknyttet Jutlanderkonti
Genbestilling af kort inden udløb
Genbestilling af kort inden udløb v/misbrug af 3. mand - tilbagevendende betalinger
Hastebestilling
Spærring på bankens foranledning
Kurérforsendelse af kort til udland
Uberettiget kortindsigelse, pr. transaktion
Gebyr for opsigelse af kundeabonnement
Tillæg til de dagligt offentliggjorte europæiske valutaer
Tillæg til andre daglige offentliggjorte valutaer
Ikke daglige offentliggjorte valutaer omregnes til USD, der herefter omregnes til DKK som
ovenfor. Undtagelser kan forekomme.
I pengeautomater og forretnings-terminaler i EU, hvor kortholder har mulighed for, at få
afregnet beløbet i egen valuta (Dynamic Currency Conversion), vil der være oplysning om ECB’s
kurs samt en ECB reference-procent mod ECB-kursen. ECB’s kursen findes på
www.ecb.europa.eu. Den præcise ECB reference-procent afhænger af forholdet mellem
kurserne på www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser. ECB reference-procenten kan bruges
til at sammenligne kurs-tillæg på forskellige korttyper.

Dankort og hævekort

Årlig kortholderafgift (ingen nyudstedelse)
Gebyr for hævning i bankens pengeautomater
Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater, pr. stk.
- tilknyttet Jutlanderkonti, pr. stk.

Visa/Dankort

Årlig kortholderafgift
- tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung eller Jutlanderkonto Ung+
Gebyr for hævning i bankens pengeautomater
Gebyr for hævning i andre danske samt udenlandske pengeautomater, pr. stk.
- tilknyttet Jutlanderkonti, pr. stk.
Nulstilling af beløbsgrænse

200 kr.
0 kr.
0 kr.
10 kr.
5 kr.
250 kr.

Mastercard Standard

Årlig kortholderafgift uden forsikring
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept*
Årlig kortholderafgift med forsikring (ingen nyudstedelse)
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept*
Årlig kortholderafgift på familiekort
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept*
Gebyr for hævning i danske og udenlandske pengeautomater, pr. stk.

250 kr.
0 kr.
400 kr.
300 kr.
200 kr.
150 kr.
2,00 % min. 50 kr.

Mastercard Guld

Årlig kortholderafgift
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept*
Årlig kortholderafgift på familiekort
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept*
Gebyr for hævning i danske og udenlandske pengeautomater, pr. stk.

995 kr.
595 kr.
300 kr.
200 kr.
2,00 % min. 50 kr.

Mastercard Platinum

Årlig kortholderafgift
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept*
Årlig kortholderafgift Private Banking (inkl. koncept)
Årlig kortholderafgift på familiekort
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* eller Private Banking koncept
Priority Pass pr. person pr. besøg i lounge.
- tilknyttet Private Banking koncept for kortholder og én gæst pr. besøg i lounge
Gebyr for hævning i danske og udenlandske pengeautomater, pr. stk.
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150 kr.
0 kr.
250 kr.
0 kr.
150 kr.
300 kr.
500 kr.
500 kr.
300 kr.
1,50 %
2,00 %

0 kr.
0 kr.
10 kr.
5 kr.

1.795 kr.
1.395 kr.
1.895 kr.
300 kr.
200 kr.
200 kr.
0 kr.
2,00 % min. 50 kr.

Kort (fortsat)
Mastercard Debit

Mastercard Guld Debit

Årlig kortholderafgift
- tilknyttet Ungkonto, Basal Indlånskonto, Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Jutlanderkonto
Ung+ og Snabelkonto
Gebyr for hævning i bankens pengeautomater
Gebyr for hævning i andre danske samt udenlandske pengeautomater, pr. stk.
- tilknyttet Jutlanderkonti, pr. stk.

200 kr.
0 kr.

Årlig kortholderafgift
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept*
Gebyr for hævning i bankens pengeautomater
Gebyr for hævning i andre danske samt udenlandske pengeautomater, pr. stk.
- tilknyttet Jutlanderkonti, pr. stk.

995 kr.
595 kr.
0 kr.
10 kr.
5 kr.
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0 kr.
10 kr.
5 kr.

Selvbetjeningssystemer
Netbank (inkl. MobilBank)

Netbank Privat, inkl. hotline, pr. kvartal
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept*
Netbank Ungdom (15-18 år), årlig afgift inkl. hotline
Netbank Light, årlig afgift inkl. hotline
Netbank Forening, inkl. hotline, pr. kvartal
- pr. ændring

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
120 kr.
200 kr.

Standard overførsel til konto
Sammedags-overførsel til konto
Straksoverførsel til konto
Fast overførsel til konto

0 kr.
0 kr.
1 kr.
0 kr.

Betaling af giro-/indbetalingskort

0 kr.

Kvittering (fra datacentral), pr. stk.
Overførsel til udlandet - se under "Valuta og udland"

50 kr.

Bank Connect, oprettelse
- kvartalsvis afgift
- pr. ændring

750 kr.
150 kr.
200 kr.

Beskedservice, årlig afgift
Beskedservice, 0-50 SMS beskeder pr. kvartal
Beskedservice, over 50 SMS beskeder pr. kvartal, pr. stk.

0 kr.
0 kr.
0,50 kr.

6

Valuta og udland
Overførsel til udlandet

Overførsel fra udlandet

Via Netbank:
Almindelig overførsel EU*/SEPA pr. stk.
Almindelig overførsel, øvrige pr. stk.
Ekspresoverførsel pr. stk.
Overførsel bestilt som OUR, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger
Manglende/ukorrekt IBAN eller BIC/SWIFT

0 kr.
50 kr.
290 kr. + 0,10 %
200 kr. + evt. udenlandske omk.
75 kr.

Via banken:
Almindelig overførsel EU*/SEPA pr. stk.
Almindelig overførsel, øvrige pr. stk.
Ekspresoverførsel pr. stk.
Overførsel til udlandet bestilt som OUR – udenlandske omk.
Manglende/ukorrekt IBAN eller BIC/SWIFT
Overførsel til udlandet i forbindelse med opgørelse af konto

150 kr.
250 kr.
500 kr. + 0,10 %
200 kr. + evt.udenlandske omk.
125 kr.
100 kr. ekstra

Almindelig overførsel EU/EØS lande pr. stk.
Almindelig overførsel, øvrige pr. stk.
Via andre pengeinstitutter
Manglende/ukorrekte oplysninger

0 kr.
30 kr.
110 kr.
100 kr.

*EU-overførsel: Indenlandske og udenlandske eurobetalinger inden for EU, hvor overførslen
indeholder oplysninger om beløbsmodtagers IBAN kontonummer (International Bank Account
Number) og SWIFT/BIC kode på beløbsmodtagers pengeinstitut. Desuden skal begge parter
betale egne omkostninger.
Kontant valuta:
Valutagebyr pr. veksling
- tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* eller Ungkonto
- ikke-kunder pr. veksling
Valutamarginaler

Udenlandske overførsler og checks:
Valuta - valutanavn
USD - US dollar
EUR - Euro
GBP - Engelske pund
SEK - Svenske kroner
NOK - Norske kroner
CHF - Schweiziske franc
CAD - Canadiske dollar
JPY - Japanske yen
AUD - Australske dollar
PLN - Polske zloty
CZK - Tjekkiske koruna
HUF - Ungarske forint
HKD - Hong Kong dollar
SGD - Singapore dollar
NZD - New Zealandske dollar
THB - Thailandske bath
ZAR - Sydafrikanske rand
RON - Rumænske Lei
AED - De Forenede Arabiske Emiraters Dirham
TRY - Tyrkiske Lira
CNY - Kinesiske Renminbi
MXN - Mexicanske peso

50 kr.
0 kr.
100 kr.

Marginal
1,30
1,30
2,00
0,30
0,30
1,00
1,10
0,012
1,30
1,10
0,13
0,02
0,68
3,00
1,30
0,20
1,00
1,30
2,05
2,65
0,45
0,30
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