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Renteoversigt

INDLÅN
Indlån med opsparing af lånemulighed

LåneNominel
1
mulighed
rente Bemærkninger

Anfordring/Nemkonto/lønkonto/budgetkonto

1

0

Erhvervskredit, etableringskonto, klientkonto

1

0

Basal indlånskonto

1

0

Kan benyttes som NEM-konto. Endvidere mulighed for
tilknytning af netbank og MasterCard Debet. Samlet
årligt gebyr kr. 180,00

Basal betalingskonto

1

0

Kontoen kan benyttes som NEM-konto. Endvidere
mulighed for tilknytning af netbank, betalingsservice og
MasterCard Debet. Samlet årligt gebyr kr. 420,00

1,25

0

Bindingsperiode til 18 eller 21 år

2

0

Der gælder særlige regler for indskud og udbetaling

1,25

0

Der gælder særlige regler for indskud og udbetaling

Anfordring/Nemkonto/lønkonto/budgetkonto

0

Ingen opsigelse

Omprioritering, lånesag, byggekredit, deponeringskonto

0

Erhvervskredit, etableringskonto, klientkonto

0

Børne- / ungdomsopsparing
Boligopsparing
Uddannelsesopsparing

Almindelige indlån med renter

2

Særlige indlån
Børneopsparing

0

Binding til 14, 18 eller 21 år

Børnebørnsopsparing

0

Binding til 18 år

Aldersopsparing

0

Kapitalpension

0

Ratepension

0

Indekskontrakter (kan ikke oprettes)

-

Særlige regler for indskud, tillæg og udbetaling

Selvpensionering (kan ikke oprettes)

-

Særlige regler for indskud og udbetaling

Indskyderfonden dækker den enkelte kundes indskud med op til 100.000 EURO (ca. kr. 750.000) – For mere information se gii.dk
Yderligere oplysninger om gebyrer: Se under gebyroversigten

1

På ovenstående kontoformer opspares lånemulighed til Folkesparekassens lavrentekoncept (årskroner) i de angivne forhold. Ud fra et
gennemsnitligt indestående optjenes lånemulighed i form af årskroner. Lavrentelån ydes mod sædvanlig kreditvurdering og sikkerhedsstillelser. Få
mere information om beregning af lånemulighed med lav rente på hjemmesiden folkesparekassen.dk

2

Alle rentesatser er variable og tilskrives halvårligt hver den 30/6 og 31/12
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GARANTKONTO
Garantkonto (garantbeviser - ansvarligt kapitalindskud)
Garantbeviser kan tegnes i hele kr. 1.000

Opsparing af
lånemulighed
1,5

Nominel
rente
0

Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Folkesparekassens kapitalgrundlag. Det betyder, at hvis
Folkesparekassen kommer i alvorlige problemer, kan du risikere at miste det beløb, du har tegnet i
garantkapital. Indskyderfonden dækker ikke indestående på garantkonto. Læs mere på gii.dk

Hvem kan blive garant?
Alle kan blive garant i Folkesparekassen. Det gælder personer, foreninger, virksomheder m.v. Der tegnes
sædvanligminimum 1.000 kr. og maksimum 20.000 kr. i garantkapital

Lånemuligheder – hvad betyder det?
Garantkapital forrentes ikke. I stedet for at få renter på garantindestående beregnes en lånemulighed i form
af årskroner.
For hver gang et garantbevis på ex. kr. 5.000 har været ejet i et år, opspares en lånemulighed på 1,5 gang
pr. indestående krone på garantkontoen, svarende til 7.500 årskroner. Herefter mulighed for lån til alle
typer formål på kr. 7.500 i 2 år til lav rentesats. Der beregnes og opspares nye årskroner hvert år.
Lav rentesats er variabel og lån og kreditter tilbydes på sædvanlige vilkår efter en almindelig
kreditvurdering.

Garantfordele – generelt
Garanter er med til at støtte op omkring fællesskabet og Folkesparekassen. Alle er også med til at
bestemme, hvem der skal lede Sparekassen ved at have stemmeret til repræsentantskabet. Alle mellem 18
og 70 år kan endvidere stille op til repræsentantskabet.

Garantfordele – for private kunder
For private kunder med kr. 20.000 eller derover i garantkapital gælder endvidere:
 Gratis hævning af DDK i alle danske pengeautomater
 Gratis hævning af EURO i Folkesparekassens pengeautomater
 Gratis netbank-adgang
 Garant-lavrentekredit på kr. 30.000 i 5 år til var. rente 4,5% p.a. med forbehold for godkendt
kreditvurdering

Garantfordele – for erhvervskunder
For erhvervskunder med kr. 30.000 eller derover i garantkapital gælder endvidere:
 Gratis hævning af DDK i alle danske pengeautomater
 Gratis hævning af EURO i Folkesparekassens pengeautomater
 Gratis erhvervs-netbank-adgang
 Gratis oprettelse af erhvervskonti
 Garant-lavrentekredit på kr. 45.000 i 5 år til var. rente 4,5% p.a. med forbehold for godkendt
kreditvurdering
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KREDITTER
Pålydende Debitorrente ÅOP før skat
rente
a1

Privat kassekredit
v/ kr. 50.000 samlet kreditbeløb over 5 år
100% udnyttelse
50% udnyttelse
4,50 / 15,75
25% udnyttelse
Privat kassekredit med sikkerhed
v/ kr. 50.000 samlet kreditbeløb over 5 år
100% udnyttelse
50% udnyttelse
4,50 / 9,75
25% udnyttelse
Grøn byggekredit
Produktet er risikoklassificeret GUL3
v/kr. 300.000 samlet kreditbeløb
kr. 300.000 over 2 år – med sikkerhed
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse
Almindelig byggekredit
Produktet er risikoklassificeret GUL
v/kr. 300.000 samlet kreditbeløb
kr. 300.000 over 2 år – med sikkerhed
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

1,95

7,25

4,58 / 16,70

4,58 / 10,11

1,96

7,45

Stiftelses-omk.

Omk. til sikkerhed

2,5%
min. kr. 1.000
5,49 / 17,50 max. kr. 10.000
6,38 / 18,30 Dokumentgebyr kr. 750
8,10 / 19,90

Ingen

2,5%
min. kr. 1.000
7,36 / 13,42 max. kr. 10.000
9,94 / 16,53 Dokumentgebyr kr. 750
14,60 / 22,24

Var. tinglysningsafgift 1,5% af
hovedstol oprundet til hele kr. 100 +
fast tinglysningsafgift kr. 1.660 og
ekspeditionsgebyrer kr. 1.800

1% af maksimum/
lånebeløb.
min. kr. 5.000
max. kr. 10.000
Dokumentgebyr kr. 750

Var. tinglysningsafgift 1,5% af
hovedstol oprundet til hele kr. 100 +
fast tinglysningsafgift kr. 1.660 og
ekspeditionsgebyrer kr. 1.800

1% af
maksimum/lånebeløb.
min. kr. 5.000
max. kr. 10.000
Dokumentgebyr kr. 750

Var. tinglysningsafgift 1,5% af
hovedstol oprundet til hele kr. 100 +
fast tinglysningsafgift kr. 1.660 og
ekspeditionsgebyrer kr. 1.800

3,97
5,94
9,78

9,66
11,84
16,10

I Alle rentesatser er variable og tilskrives 4 gange årligt pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Renten er incl. renters rente. Regler for beregning og tilskrivning
af renter fremgår af sparekassens ”Almindelige Forretningsbetingelser”.
II Der kan forekomme yderligere omkostninger til ovenstående beløb til yderligere sikkerhedsstillelse og sagsekspeditioner mm
II Rentesatsen 4,5% forudsætter udnyttelse af lånemulighed via opsparede årskroner – læs mere om lånemuligheder på folkesprekassen.dk

3

Oplysninger om risikoklassifikationen GUL – Omfatter lån og kreditter på over kr. 100.000, hvor der stilles pant i fast ejendom eller andel i
andelsboligforening. Risikoklassificering sker i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter.
Risikoklassificeringen GUL knytter sig til variabelt forrentede eller afdragsfrie lån og kreditter i hele eller dele af deres løbetid.
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UDLÅN
4

Pålydende rente

Debitorrente

ÅOP før skat Stiftelses-omk.

Omk. til sikkerhed

Billån
v/kr. 200.000 samlet kreditbeløb, 7 års løbetid som annuitetslån. Ejerpantebrev kr. 200.000.
b1
Grønt billån
4,50 / 5,00
4,58 / 5,09
6,2 / 6,80
Alternativ / hybrid
forbrug

b2

b3
b4

Grønt billån
Mindst 18 kilometer pr.
liter
Billån
15 - 18 kilometer pr. liter
Billån
Højst 15 kilometer pr.
liter

1,5%
min. kr. 1.000
max. kr. 3.000
Dokumentgebyr kr. 750
Se b1

Var. tinglysningsafgift 1,5% af hovedstol
oprundet til hele kr. 100 +
tinglysningsafgift kr. 1.660,
forsikringsdeklaration kr. 1.200 og
ekspeditionsgebyrer kr. 1.800
Se b1

4,50 / 5,25

4,58 / 5,35

6,2 / 7,00

4,50 / 9,25

4,58 / 9,58

6,2 / 11,40 Se b1

Se b1

4,50 / 10,00

4,58 / 10,38

6,2 / 12,20 Se b1

Se b1

Boliglån
Produktet er risikoklassificeret som GUL 5 - v/kr. 250.000 samlet kreditbeløb, 20 års løbetid som annuitetslån. Ejerpantebrev kr. 250.000
c1
Alm. boliglån
4,50 / 8,25
4,59 / 8,57
5,30 / 9,40 2,5%
Var. tinglysningsafgift 1,5% af hovedstol
min. kr. 1.000
oprundet til hele kr. 100 +
max. kr. 10.000
fast tinglysningsafgift kr. 1.660 og
Dokumentgebyr kr. 750 ekspeditionsgebyrer kr. 1.800
c2
Grønt boliglån til
5,75
5,90
6,60
Se c1
Se c1
lavenergi
c3
Boligkøbslån
4,50 / 7,25
4,59 / 7,50
5,30/ 8,30 Se c1
Se c1
c4

c5
c6
c7

c8
c9

Boliglån – 5% i
udbetaling
Løbetid max. 10 år eller
afdrag på foranstående
lån
Andelsboliglån
1.prioritetslån med
afdrag - løbetid 30 år
1.prioritetslån m/
afdragsfrihed de første
10 år – løbetid 30 år
2.prioritetslån med
afdrag – løbetid 30 år
2.prioritetslån m/
afdragsfrihed de første
10 år – løbetid 30 år

6,25

6,43

7,20

Se c1

Se c1

4,50 / 8,75

4,59 / 9,11

5,30/ 10,00 Se c1

Se c1

2,15

2,17

2,60

2,65

2,68

3,15
3,65

Se c1

3,00

Kr. 5.000
Dokumentgebyr kr. 750
Se c6

3,19

3,60

Se c6

Se c1

3,70

4,10

Se c6

Se c1

Kr. 1.000
Dokumentgebyr kr. 750

Ingen

Se c1

Forbrugslån
v/kr. 40.000 i samlet kreditbeløb 5 års løbetid som annuitetslån, uden sikkerhed
d1
Forbrugslån uden
4,50 / 15,75
4,58 / 16,70
6,40 / 19,00
sikkerhed
4

5

Der henvises til standardforudsætninger for beregninger af de årlige omkostninger i procent i henhold til bekendtgørelse om prisoplysninger –
gebyrtillæg kan forekomme i visse tilfælde
Oplysninger om risikoklassifikationen GUL – Omfatter lån og kreditter på over kr. 100.000, hvor der stilles pant i fast ejendom eller andel i
andelsboligforening. Risikoklassificering sker i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter.
Risikoklassificeringen GUL knytter sig til variabelt forrentede eller afdragsfrie lån og kreditter i hele eller dele af deres løbetid.
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UDLÅN – forsat
Øvrige lån
ØKOnto-lån
v/kr. 250.000 over 5 år
ejerpantebrev kr.
250.000 til bæredygtige
formål
Grønt energilån til
energiforbedringer
v/kr. 50.000 over 5 år.
Ingen sikkerhed
Overtræksrente
Bevilget overtræk

Pålydende rente

Debitorrente

ÅOP før skat Stiftelses-omk.

Omk. til sikkerhed

4,50

4,58

7,10

2,5%
Min. kr. 1.000
Max kr. 10.000
Dokumentgebyr kr. 750

Var. tinglysningsafgift 1,5% af hovedstol
oprundet til hele kr. 100 +
fast tinglysningsafgift kr. 1.660 og
ekspeditionsgebyrer kr. 1.800

5,75

5,88

7,60

2,5%
Min. kr. 1.000
Max kr. 10.000
Dokumentgebyr kr. 750

Ingen

23,50
17,50

I

Alle rentesatser er variable og tilskrives 4 gange årligt pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Debitorrenten udgår den pålydende rente og er incl. renters rente.
Regler for beregning og tilskrivning af renter fremgår af sparekassens ”Almindelige Forretningsbetingelser”

II

Der kan forekomme yderligere omkostninger til ovenstående beløb til yderligere sikkerhedsstillelse, dokumentoprettelse mm

III

Rentesatsen 4,5% forudsætter udnyttelse af lånemulighed via opsparede årskroner – læs mere om lånemuligheder på folkesparekassen.dk
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ALMINDELIGE SERVICEYDELSER
Betalinger og overførsler
Overførsel af engagement fra andet pengeinstitut - dog afholdes udgifter til tredjemand af kunden
Ekspedition af udbetaling fra konto i andet pengeinstitut
Ekspedition af overførsel mellem interne konti

gratis
150 kr. pr. transaktion
40 kr. pr. tranaktion

Oprettelse af FI-kreditoraftale, erhverv

500 kr. pr. aftale

Overførsel / flytning af FI-kreditoraftale, erhverv

500 kr. pr. aftale

Ekspedition af giro- og FI kort

40 kr. pr. transaktion

Ekspedition af regningsbetaling uden kodelinje samt bankoverførsler

50 kr. pr. transaktion

Betalingsservice - oprettelse, ændring og sletning af betalinger på kundens anmodning

50 kr. pr. transaktion

Betalingsservice – Afvisning af betaling via PBS/BS

100 kr. pr. transaktion

Betalingsservice - Returnering af aftale ved manglende dækning

250 kr. pr. returnering

Dækningskontrol, forespørgsel ved udbetaling på fremmed pengeinstitut
Fremskaffelse af Dankort-nota og andre notaer fra andre pengeinstitutter

50 kr. pr. transaktion
125 kr. pr. nota

Kontoudtog
Besvarelse af kontoforespørgsel – telefonisk eller skriftligt

40 kr. pr. transaktion

Kontoudtog, udskrevet efter kundens ønske i Folkesparekassen

40 kr. pr. kontoudtog

Kontoudtog, udskrevet efter kundens ønske, fast frekvens

30 kr. pr. kontoudtog

Kontoudtog, udskrevet efter 60 bevægelser

gratis

Øvrige priser
Udarbejdelse af budget / ændringer

500 kr. pr. gang

Engagementsopgørelse til revisor eller andre

500 kr. pr. engagement

Proformaopgørelse - skifteretssag

350 kr. pr. sag

Ekspeditioner, der ikke er omfattet af øvrige gebyrsatser

900 kr. pr. time

Fotokopier

25 kr. pr. kopi

Sparebøsse

50 kr. pr. styk

Optælling / veksling af mønter
Optælling af mønter i sparebøsse fra sparekassen
Kundeboks i Århus incl. moms
Rykkerbehandling – alle rykkere incl. Brev til kautionister mv.

150 kr. pr. gang
gratis
1.250 kr. pr. år
100 kr. pr. rykker

Gældende pr. 1. juli 2018

8

Gebyroversigt

VISA/DANKORT, DANKORT OG HÆVEKORT
Automat- og Betalingsgebyrer i Danmark
gratis

Hævning i Folkesparekassens egne pengeautomater
Hævning i andre danske pengeinstitutter
Hævning af EURO i Folkesparekassens egne pengeautomater

5 kr. pr. hævning
30 kr. pr. hævning

Generelle kortgebyrer
Genbestilling af pinkode

100 kr. pr. bestilling

Hastebestilling af nyt kort

300 kr. pr. bestilling

Fremskaffelse af kopi af nota/transaktion

125 kr. pr. nota

Spærring af kort på grund af stjålet/bortkommet

gratis

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

150 kr. pr. spærring

Uberettiget indsigelse på en korttransaktion

500 kr. pr. transaktion

Visa/Dankort
gratis

Førstegangsoprettelse
Kortgebyr incl. kontaktløs kortfunktion

150 kr. årligt

Bestilling af nyt kort

150 kr. pr. bestilling

Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater - valuta

1,00 % af beløbet, min. kr. 30.00

Visa-del, nulstilling af forbrugsgrænse

300 kr. pr. gang

Dankort
gratis

Førstegangsoprettelse

gratis

Kortgebyr incl. kontaktløs kortfunktion
Bestilling af nyt kort

150 kr. pr. bestilling

Hævekort
gratis

Førstegangsoprettelse

gratis

Kortgebyr
Bestilling af nyt kort

Kr. 75

Beløbsbegrænsninger ved kontanthævninger i pengeautomater
Folkesparekassens egne pengeautomater: 15.000 kr. pr. døgn på bankdage mandag – fredag mellem kl. 9-18. Øvrige tidsrum 6.000 kr. pr. døgn
Automater i pengeinstitutter tilknyttet Skandinavisk Data Center A/S: 6.000 kr. pr. døgn
Øvrige danske pengeinstitutter: 2.000 kr. pr. døgn
Udenlandske automater: Beløb svarende til 2.000 kr. pr. døgn, dog maks. 25.000 kroner pr. løbende 30 dage. Omfatter tillige beløb hævet i internetbutikker,
hvor beløbet er afregnet i udenlandsk valuta samt reserverede beløb

Omregningskurser ved brug i udlandet
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1% (se www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser)
Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets, tillagt 1,5% (se www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser)
Ikke offentliggjorte valutaer: Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme
I udenlandske forretninger: Betalingsmodtager kan opkræve gebyr for brug af kortet
Øvrige forhold: Hvis du bruger kortet i udlandet, kan du blive tilbudt, at forretningen laver en valutaomregning, før betalingen bliver gennemført. Inden du godkender,
skal forretningen oplyse, hvilke gebyrer og hvilken kurs forretningen bruger ved omregningen. Du skal være opmærksom på, at den kurs, forretningen anvender, kan
være forskellig fra den kurs, Folkesparekassen anvender og at Folkesparekassen ikke har indflydelse på den omregningskurs, forretningen anvender
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MASTERCARD DEBET
Automat- og Betalingsgebyrer i Danmark
Hævning i Folkesparekassens egne pengeautomater

gratis

Hævning i andre danske pengeinstitutter

20 kr. pr. hævning

Hævning af EURO i Folkesparekassens egne pengeautomater

30 kr. pr. hævning

Generelle kortgebyrer
Genbestilling af pinkode

100 kr. pr. bestilling

Bestilling af nyt kort

150 kr. pr. bestilling

Hastebestilling af nyt kort

300 kr. pr. bestilling

Fremskaffelse af kopi af nota/transaktion

125 kr. pr. nota

Spærring af kort på grund af stjålet/bortkommet

gratis

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

150 kr. pr. spærring

Uberettiget indsigelse på en korttransaktion

500 kr. pr. transaktion

Nulstilling af forbrugsgrænse

300 kr. pr. gang

MasterCard Debet
Førstegangsoprettelse

gratis

Kortgebyr incl. kontaktløs kortfunktion (gratis for unge under 18 år)

150 kr. årligt

Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater - valuta

1,00 % af beløbet, min. kr. 30
30.300

Beløbsbegrænsninger ved kontanthævninger i pengeautomater
Folkesparekassens egne pengeautomater: 10.000 kr. pr. døgn på bankdage mandag – fredag mellem kl. 9-18. Øvrige tidsrum 6.000 kr. pr. døgn
Automater i pengeinstitutter tilknyttet Skandinavisk Data Center A/S: 6.000 kr. pr. døgn
Øvrige danske pengeinstitutter: 2.000 kr. pr. døgn, dog maks. Kr. 50.000 pr. løbende 30 dage i alt i danske pengeinstitutter
Udenlandske automater: Beløb svarende til 5.000 kr. pr. døgn, dog maks. Kr. 20.000 pr. løbende 30 dage. Omfatter tillige beløb hævet i internetbutikker,
hvor beløbet er afregnet i udenlandsk valuta samt reserverede beløb

Omregningskurser ved brug i udlandet
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1% (se www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser)
Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets, tillagt 1,5% (se www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser)
Ikke offentliggjorte valutaer: Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme
I udenlandske forretninger: Betalingsmodtager kan opkræve gebyr for brug af kortet
Øvrige forhold: Hvis du bruger kortet i udlandet, kan du blive tilbudt, at forretningen laver en valutaomregning, før betalingen bliver gennemført. Inden du
godkender, skal forretningen oplyse, hvilke gebyrer og hvilken kurs forretningen bruger ved omregningen. Du skal være opmærksom på, at den kurs, forretningen
anvender, kan være forskellig fra den kurs, Folkesparekassen anvender og at Folkesparekassen ikke har indflydelse på den omregningskurs, forretningen anvender
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SELVBETJENING – NETBANK
Netbank
Oprettelse af selvbetjeningsaftale til netbank
Løbende abonnement, private kunder
Løbende abonnement, erhvervskunder incl. kombineret netbank- og cyberforsikring med
dækning for op til kr. 4 mio. pr. år på indbrud på danske konti, selvrisiko kr. 6.500 per skade
Betaling af giro- og FI-kort via netbanken
Faste overførsler mellem konti i sparekassen
Overførsel til andet pengeinstitut via netbanken
Fremsendelse af kvittering til afsender
Fremsendelse af kvittering til modtager (max. 10 karakterer – kort besked)
Fremsendelse af kvittering til modtager (lang besked)

gratis
25 kr. pr. kvartal
150 kr. Pr. kvartal
1,50 kr. pr. transaktion
gratis
1,50 kr. pr. transaktion
10 kr. pr. transaktion
5 kr. pr. transaktion
15 kr. pr. transaktion

Overførsel til udland og valutatransaktioner via netbank
Se nærmere under ”Udland og Valuta”

Fondshandel og depottransaktioner via netbank
Se nærmere under ”Depot og værdipapirer”

Mobilbank
Oprettelse
Abonnement
Betaling af giro- og FI-kort via mobilbank
Faste overførsler mellem konti i sparekassen
Overførsel til andet pengeinstitut via netbanken

gratis
gratis
1,50kr. pr. transaktion
gratis
1,50 kr. pr. transaktion

Beskedservice
Via SMS
Via email

gratis
gratis

Mobile Pay
Mobilbetaling - for kunder fyldt 15 år

gratis
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INDLÅN
Anfordringskonto
Alm. indlånskonto, Nemkonto, lønkonto – oprettelse og kontogebyr

gratis

Basal indlånskonto / Basal betalingskonto
Basal Indlånskonto
- Kan benyttes som Nem-konto og tilknyttes netbank og MasterCard Debet uden
ekstra omkostninger og incl. årligt gebyr for MasterCard Debet
Basal Betalingskonto
- Kan benyttes som Nem-konto og tilknyttes netbank, betalingsservice og MasterCard Debet uden ekstra omkostninger og incl. årligt gebyr for MasterCard Debet

45 kr. pr. kvartal

105 kr. pr. kvartal

Budgetkonto
Oprettelse af budgetkonto – selvadministration oprettelse og kontogebyr
Gebyr for udfærdigelse og ændringer af budget

gratis
500 kr. pr. gang

Foreningskonto
Oprettelse af ny konto
Gebyr for ændringer og sletninger af fuldmagtsforhold

1.000 kr. pr. konto
500 kr. pr. ændring

Overførsel af konti og depot til andet pengeinstitut
Anfordringskonti
Depot (frie midler) danske aktier
Depot (frie midler) udenlandske aktier
Depot (pension) danske aktier
Depot (pension) udenlandske aktier
Deloverførsel - pensionskonti
Særlige indlånskonti - øvrige
Børne- og børnebørnsopsparingskonti

850 kr.
850 kr.
850 kr.
850 kr.
850 kr.
850 kr.

gratis
pr. depot
pr. depot + 400 kr. pr. fondskode
pr. depot
pr. depot + 400 kr. pr. fondskode
pr. depot
pr. konto
gratis

Pensionskonti – oprettelse
Oprettelse af pensionskonto til kapitalpension, alderspension, selvpension og
ratepension
Opgørelse af pension i utide
Bodeling, skilsmisse og dødsfald
Deludbetaling fra kapitalpension eller aldersopsparing
Sammenlægninger af pensioner

gratis
850 kr.
850 kr.
850 kr.
850 kr.

pr. opgørelse
pr. opgørelse
pr. udbetaling
pr. opgørelse

850 kr.
850 kr.
850 kr.
850 kr.

gratis
pr. opgørelse
pr. opgørelse
pr. udbetaling
pr. opgørelse

Pensionskonti – ændringer
Oprettelse af pensionskonto
Opgørelse af pension i utide
Bodeling, skilsmisse og dødsfald - proformaopgørelse eller opgørelse
Deludbetaling fra kapitalpension eller aldersopsparing
Sammenlægninger af pensioner

Børneopsparing – oprettelse
Oprettelse af børneopsparing
Oprettelse af børnebørnsopsparing

gratis Begrænsninger i indskud og binding, der
følger de lovbestemte krav
gratis Begrænsninger i indskud og binding, der
følger Folkesparekassens vilkår
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INDLÅN – fortsat
Lokal Puljeinvest – pension og børneopsparing
Lokal Puljeinvest – alle afdelinger

0,75% p.a. Af depotværdi, min. kr. 100 årligt

Øvrige særlige indlånskonti – boligopsparing og indekskonti
Oprettelse af konto
Opgørelse af konto og udbetaling
Bodeling, skilsmisse og dødsfald - proformaopgørelse eller opgørelse

Gratis
850 kr. pr. opgørelse
850 kr. pr. opgørelse
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UDLÅN, KREDIT OG GARANTI (bolig – se næste side)
Lån og kreditter

6

Stiftelsesgebyr ved alm. lån og kreditter
Stiftelsesgebyr ved boliglån
Stiftelsesgebyr ved prioritetslån med eller uden afdrag
Stiftelsesgebyr ved billån
Byggekredit
- Dækker udfærdigelse af lånedokument, oprettelse af ejerpantebrev, garantierklæring for forhåndslån, hjemtagelse af realkreditlån, indgåelse af kurskontrakt, indeståelse for sletning af retsanmærkninger samt løbende
fakturabetalinger

2,5%
min. kr. 1.000/max. kr. 10.000
2,5%
min. kr. 1.000/max. kr. 10.000
5.000 kr.
1,5%
min. kr. 1.000/max. kr. 3.000
1%
min. kr. 5.000/max. kr. 10.000

af lånebeløb
af lånebeløb

af lånebeløb
af lånebeløb /max.

Garantier
Oprettelsesgebyr alm. garanti og forhøjelser

1% af garantibeløb + løbende
min. Kr. 1.000 / maks. Kr. 3.000 provision 1,5% p.a. min. kr.
1.000

Oprettelsesgebyr betalingsgaranti ved køb af bolig
- se under boligfinansiering
Oprettelsesgebyr garanti vedr. tinglysning af realkreditlån
- se under boligfinansiering

Diverse gebyrer
Oprettelse af låne- og kreditdokumenter
Oprettelse og ekspedition af sikkerhedsstillelse / ejerpantebrev / underpant /
indhentelse af tingbogsoplysninger / tinglysning af sikkerhedsdokumenter /
Oprettelse og ekspedition af ryknings- og relaksationspåtegninger på
eksisterende sikkerhedsdokumenter
Aflysning af dokumenter og underpant
Oprettelse og ekspedition af panthaverdeklaration vedr. billån incl. gebyr til
forsikringsselskab

750 kr. pr. lån
1.800 kr. pr. anmeldelse
1.800 kr. pr. anmeldelse
750 kr. pr. anmeldelse
1.200 kr. pr. anmeldelse

Henstand, overtræksbevilling og rykkerbreve mv
Overtræksbevilling, intervallet kr. 0 – 4.999
Overtræksbevilling, intervallet kr. 5.000 – 9.999
Overtræksbevilling, intervallet kr. 10.000 – 49.999
Overtræksbevilling, intervallet kr. 50.000 – 249.999
Overtræksbevilling, intervallet kr. 250.000– og derover
Notering af udlæg og transport
Rykkerbreve I, II og III, herunder til kautionister og 3. mandspantsættere

100 kr.
200 kr.
350 kr.
600 kr.
1.200 kr.
500 kr.
100 kr.

pr. bevilling
pr. bevilling
pr. bevilling
pr. bevilling
pr. bevilling
pr. notering
pr. rykker

Overførsel af konti til andet pengeinstitut
Udlån
Afgivelse af ejerpantebrev incl. digitalisering og sletning af underpant

6

Gratis
Kr. 750 pr. dokument

Eksterne gebyrer til realkreditinstitutter og afgifter til tinglysning er ikke indeholdt i ovenstående priser
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BOLIGFINANSIERING
7

Boliggarantier
Gebyr betalingsgaranti vedrørende købesumbetaling
- Gratis såfremt boligen efterfølgende finansieres hos Totalkredit/sparekassen
Gebyr betalings garanti vedrørende nøglefærdigt byggeri
- Gratis såfremt boligen efterfølgende finansieres hos Totalkredit/sparekassen
Gebyr garanti vedr. tinglysning af realkreditlån
Gebyr garanti vedr. forhåndslån
Gebyr øvrige boliggarantier, herunder bygherregaranti og AB92 garanti

0,75% p.a.
min. kr. 2.750kr.
0,75% p.a.
min. kr. 2.750 kr.
0,75% p.a.
min. kr. 2.750 kr.
1% p.a.
min. kr. 1.000/max. kr. 3.000
1%
min. kr. 1.000 / maks. kr. 3.000

af garantibeløb
Ingen stiftelsesprovision
af garantibeløb
Ingen stiftelsesprovision
af garantibeløb
Ingen stiftelsesprovision
af garantibeløb
+ løbende provision 1,5%
af garantibeløb
+ løbende provision 1,5%

Boliglån
Gebyr for stiftelse og oprettelse af boliglån, alle typer
Gebyr for stiftelse og oprettelse af prioritetslån

2,5% af lånebeløb
min. kr. 1.000 / maks. kr. 10.000
5.000 kr. af lånebeløb

Byggekredit
Stiftelse og oprettelse af byggekredit
- Dækker udfærdigelse af lånedokument, ejerpantebrev, garantierklæring for
forhåndslån, hjemtagelse og tinglysning af realkreditlån, kurskontrakt, indeståelse
for sletning af retsanmærkninger samt løbende betalinger

1% p.a. Af højeste lånebeløb
min. kr. 5.000
max. kr. 10.000

Formidling af realkreditlån
Håndtering af realkreditlånesager, tillægslån, låneomlægning, ejerskifte v/køb
Ekspedition af kurskontrakt/fastkursaftale

4.000 kr. pr. lån
750 kr. pr. lån

Profilændring af rente- og afdragsvilkår (refinansiering)

1.250 kr. pr. lån

Berigtigelse af gældsovertagelse på realkreditlån

1.500 kr. pr. lån

Rykningspåtegning på foranledning af realkreditinstitut

1.500 kr. pr. lån

Indfrielse af realkreditlån inkl. aflysning

750 kr. pr. lån

Øvrige gebyrer
Gebyr for håndtering af salg af fast ejendom
- Dækker standardmæssig oprettelse af deponeringskonto, indfrielse og
koordinering mellem sagens parter
Gebyr for håndtering af salg af andelsbolig
- Dækker standardmæssig koordinering med administrator / andelsforening
samt tinglysningsmæssige ekspeditioner vedr. indestående ejerpantebrev
Oprettelse af lånedokumenter og kreditter
Digitalisering af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte og overtagelse i handel
Oprettelse og ekspedition af sikkerhedsstillelse / ejerpantebrev / underpant /
indhentelse af tingbogsoplysninger / tinglysning af sikkerhedsdokumenter /
Oprettelse og ekspedition af ryknings- og relaksationspåtegninger på eksisterende
sikkerhedsdokumenter
Aflysning af dokumenter og underpant
Notering af transport og håndpantsætning

4.000 kr. pr. handel.
1.000 kr. ved en gældfri ejendom
1.000 kr. pr. handel

750 kr. pr. lån
750 kr. pr. ejerpantebrev
1.800 kr. pr. anmeldelse
1.800 kr. pr. anmeldelse
750 kr. pr. anmeldelse
750 kr. pr. lån

Vurdering af ejendom i forbindelse med låntagning

1.875 kr. pr. vurdering

Vurdering af ejendom uden efterfølgende hjemtagelse af lån i Totalkredit eller
Folkesparekassen
Byggeeftersyn/færdigmelding efter aftale

1.875 kr. pr. vurdering

7

1.000 kr. pr. eftersyn

Priserne indeholder ikke eksterne gebyrer til realkreditinstitutter og afgifter til tinglysning mv.
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DEPOT OG VÆRDIPAPIRHANDEL
Kurtager

Via rådgiver i afdeling

Via egen netbank

18 kr.

18 kr.

Kurtage, danske aktier og investeringsbeviser, kursværdi under kr. 100.000

0,75% af kursværdi
min. Kr. 175
maks. Kr. 500

0,15% af kursværdi
Min. Kr. 29

Kurtage samme, kursværdi over kr. 100.000

0,50% af kursværdi

0,15% af kursværdi

Kurtage udenlandske aktier, tegning og indløsning under kr. 100.000
(+ evt. børsgebyr og skat) – kun salg – køb tilbydes ikke

1,00% af kursværdi
min. Kr. 400
maks. kr. 750

Ikke muligt

Kurtage samme over kr. 100.000

0,75% af kursværdi

Ikke muligt

Kurtage VP-obligationer, kursværdi under kr. 3 mio.

0,15% af kursværdi
min. Kr. 175
maks. Kr. 3.000

0,10% af kursværdi
Min. Kr. 50

Kurtage VP-obligationer, kursværdi over kr. 3 mio.

0,10% af kursværdi

0,10% af kursværdi

0,25% af kursværdi
min. kr. 400
maks. kr. 3.750

Ikke muligt

Kurtage udenlandske obligationer – kun salg – køb tilbydes ikke
Limiteringsgebyr – kun danske værdipapirer

500 kr.

Ikke muligt

Kurtage handel mellem egne depoter excl. pensionsdepoter
(samme fondskode/mængde/pris) pr. fondskode

200 kr.

Ikke muligt

Fondsgebyr pr. transaktion pr. fondskode

Værdipapirer, registreret i VP-Securities (Værdipapircentralen)

8

Kontogebyr

56,25 kr. pr. depot årligt

Fondskodegebyr

25,00 kr. pr. fondskode

Rentemeddelelse

15,00 kr. Pr. meddelelse

Udløb / meddelelse om udtrækning

18,00 kr. Pr. meddelelse

Transaktionsgebyr ved beholdningsændring

18,00 kr. Pr. transaktion

Depot og opbevaring
Ikke børsnoterede aktier og pantebreve, kursværdi under til kr. 500.000

0,20% p.a. af højeste restgæld i
året, min. Kr. 93,75

Ikke børsnoterede aktier og pantebreve nom. beløb over til kr. 500.000

0,125% p.a. Af højeste restgæld i
året

Ikke børsnoterede obligationer

8

gratis

Ved momspligtige ydelser er beløbet incl. moms

Gældende pr. 1. juli 2018

16

Gebyroversigt

DEPOT OG VÆRDIPAPIRHANDEL – fortsat
Pantebrevsydelser

56,25 pr. ydelse

Ejerskifte- og ekstraordinært afdrag på pantebreve

56,25 pr. ydelse
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UDLAND OG VALUTA
Hævning af EURO i Folkesparekassens pengeautomater
30 kr.
30 kr.

Gebyr for kunder
Gebyr for ikke kunder

Overførsel til udlandet
Overførsel til udlandet - Almindelig 9
Overførsel til udlandet - Ekspres 10
Overførsel til udlandet – EU/SEPA betaling 11
Tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omk. 12
Tillæg tilretning mv. inden afsendelse til udlandet
Tillæg for faxbekræftelse på overførsel til udlandet
Efterlysning eller ændringer i overførsel til udlandet

pr. hævning
Pr. hævning

Via afdeling

Via netbank

200 kr.
450 kr.
200 kr.
200 kr.
75 kr.
350 kr.
350 kr.

50 kr.
290 kr.
20 kr.
200 kr.
350 kr.
350 kr.

pr. overførsel
pr. overførsel + 0,1%
pr. overførsel
pr. overførsel
pr. overførsel
pr. bekræftelse
pr. overførsel + udl. omk.

20 kr.
30 kr.
100 kr.
350 kr.

pr. transaktion
Pr. transaktion
pr. transaktion
pr. undersøgelse + udl. omk.

Overførsel fra udlandet
Overførsel fra udlandet – EU/SEPA med korrekte kontooplysninger
Overførsel fra udlandet – almindelig med korrekte kontooplysninger
Overførsel fra udlandet, ukorrekte kontooplysninger
Overførsel fra udlandet, undersøgelse/indhentning af oplysninger hos udl. bank

Valutamarginaler
Betalinger til og fra udlandet afregnes ifølge Folkesparekassens markedskurser med nedennævnte tillæg/fradrag
Fondshandler afregnes med en aktuel markedskurs med nedennævnte tillæg/fradrag

Valuta

Land

Marginal

Valuta

Land

Marginal

EUR

EURO

1,300

HUF

Ungarn

0,020

USD

USA

1,300

HKD

Hongkong

0,680

GBP

England

2,000

SGD

Singapore

3,000

SEK

Sverige

0,300

BGN

Bulgarien

2,500

NOK

Norge

0,300

TRY

Tyrkiet

2,650

CHF

Schweiz

1,000

ZAR

Sydafrika

1,000

CAD

Canada

1,100

THB

Thailand

0,200

JPY

Japan

0,012

ILS

Israel

1,100

AUD

Australien

1,300

MXN

Mexico

0,300

NZD

New Zealand

1,300

AED

De Arabiske Emirater

2,050

LTL

Letland

1,000

RUB

Rusland

0,250

PLN

Polen

1,100

RON

Rumænien

1,300

CZK

Tjekkiet

0,130

CNY

Kina

0,450

Korttransaktioner – afregnes efter andre marginaler. Der henvises til priser under Visa/Dankort og MasterCard Debet

9

Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank 2 dage bankdage 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
11
Overførslen skal være i EUR og forsynet med korrekt IBAN og SWIFT og omkostningerne skal deles mellem afsender og modtager. EU-overførsler
er til disposition dagen efter ekspeditionsdagen
12
Hvis de udenlandske omkostninger overstiger DKK 200 opkræves differencen hos afsender
10
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SAMARBEJDSPARTNERE
Folkesparekassen har indgået samarbejdsaftaler med SparInvest og Lokal Puljeinvest, der udbyder investeringsprodukter.
Samarbejdsaftalen forpligter Folkesparekassen til at yde kompetent rådgivning om køb og salg af de finansielle produkter, som Folkesparekassen har valgt
at udbyde til kunderne. I den forbindelse afholder Folkesparekassen løbende en række omkostninger til intern og ekstern uddannelse og opdatering af vore
kunderådgivere, så der til stadighed kan ydes en optimal rådgivning om de udbudte produkter i overensstemmelse med gældende lov og regler.
Folkesparekassen modtager provision blandt andet til dækning af de anførte omkostninger. Provisionen beregnes på basis af kundernes samlede
beholdninger i de omfattede fondskoder og puljer incl. positive forskydninger heri. Provisionens størrelse afhænger af produkttype og samarbejdspartner.
Provisionsintervaller fremgår nedenfor:
Samarbejdspartner

Løbende provision

SparInvest

0,00 – 0,50 % p.a.

Lokal PuljeInvest

0,00 – 1,00 % p.a.

Folkesparekassen samarbejder endvidere med en række danske finansielle virksomheder, hvor de væsentligste er følgende:













Totalkredit
Nykredit
DLR Kredit
AP Pension
Nærpension
Privatsikring
MasterCard
VISA International
Nets Denmark
Bluegarden
Bokis (Mobile Pay)
Sparekassen Kronjylland
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