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Gebyrer

Dankort og hævekort
Visa/Dankort
Mastercard Debit
Mastercard Kredit
Selvbetjening
Indlån og særlige indlån
Udlån, kredit og garanti
Boligfinansiering
Depot og værdipapirhandel
Udland og valuta
Samarbejdspartnere
•

Alle rentesatser er variable og kan ændres af Folkesparekassen med det varsel,
der fremgår af Folkesparekassens almindelige forretningsbestemmelser.

•

Renten beregnes dagligt af saldoen på kontoen og tilskrives ultimo hvert kvartal
31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december.

•

Garantiformuen dækker den enkelte kundes indskud med op til 100.000 EURO
(ca. kr. 750.000). For mere information se fs.dk.

•

For yderligere oplysninger om gebyrer: Se under Gebyrer

Gældende fra 19. marts 2021
Det samlede indlån forrentes med -0,50% årligt. Renten tilskrives på NemKonto eller kontoen
med højest indestående på tildelingstidspunktet. Der oprettes en særlig sumrentekonto for
tilskrivning af negative renter, såfremt kunden ikke i forvejen har en 100%-ejet indlånskonto.
•
Kunder over 18 år er fritaget for negativ forrentning af samlet indlån op til kr. 100.000.
•
Unge under 18 år er fritaget for negativ forrentning af samlet indlån.
•
Kunder med kr. 20.000 eller mere i garantkapital er fritaget for negativ forrentning af
samlet indlån.
•
Unge mellem 18 og 29 år med kr. 5.000 eller mere i garantkapital er fritaget for negativ
forrentning af samlet indlån – se mere under Garantbevis.

Renter og vilkår

Indlån
Ydelse

Pålydende
rente

Nominel årlig Etableringsrente1 omkostninger

Løbende omkostninger

Særlige vilkår

Anfordringskonto,
herunder:
• Nemkonto
• Lønkonto
• Budgetkonto
• Opsparingskonto

0,00%

0,00% Ingen

Intet løbende kontogebyr

Basal
betalingskonto

0,00%

0,00% Ingen

Samlet årligt gebyr
kr. 420 udover evt.
negative renter. Gebyret
betales kvartalsvis. Der
opkræves særskilt gebyr
for netbank, hvis dette
tilvælges – se under
Gebyr.

Kan benyttes som Nemkonto.
Mulighed for tilknytning af
•
Betalingsservice
•
Netbank
•
Mastercard Debit eller
hævekort

Basal
indlånskonto2

0,00%

0,00% Ingen

Samlet årligt gebyr kr.
180,00
Gebyret betales
kvartalsvis

Kan benyttes som Nemkonto.
Til kontoen udstedes
Mastercard Debit eller
hævekort.

Lommepengekonto
Mine Penge (8-13 år)

0,00%

0,00% Ingen

Intet løbende kontogebyr

Tilmeldes Mine Penge
Se mere under Selvbetjening
Der kan udstedes Mastercard
Debit til kontoen.

Opsparingskonto –
Mine Penge (8-13 år)

0,00%

0,00% Ingen

Intet løbende kontogebyr

Tilmeldes Mine Penge
Se mere under Selvbetjening

Børnebørnsopsparing

0,00%

0,00% Ingen

Intet løbende kontogebyr

Maksimalt indskud kr.
300.000. Kontoen er bundet
til barnet fylder 18 år og
kan inden udløb forlænges
til barnet bliver 21 år. Kan
oprettes som supplement
til børneopsparing. Det er
Folkesparekassens eget
produkt, og der gælder derfor
ingen begrænsninger for, hvor
mange konti barnet kan have.

Deponeringskonto

0,00%

0,00% Ingen

Intet løbende kontogebyr

Anvendes ved salg af
fast ejendom samt når
der stilles sikkerhed ifm.
ejendomshandel.

Det samlede indlån forrentes med -0,50% årligt.
Renten tilskrives på NemKonto eller kontoen med højest indestående på tildelingstidspunktet. Der oprettes en særlig sumrentekonto
for tilskrivning af negative renter, såfremt du ikke i forvejen har en 100%-ejet indlånskonto. Kunder over 18 år er fritaget for negativ
forrentning af samlet indlån op til kr. 100.000. Unge under 18 år, kunder med kr. 20.000 eller mere i garantkapital samt unge mellem
18 og 29 år med kr. 5.000 eller mere i garantkapital er fritaget for negativ forrentning af samlet indlån – se mere under Garantbevis.

Særligt indlån
Ydelse

Pålydende
rente

Nominel årlig Etableringsrente1 omkostninger

Løbende omkostninger

Særlige vilkår

Børneopsparing

0,00%

0,00% Ingen

Intet løbende kontogebyr

Kontoen er bundet til
barnet fylder 14, 18 eller
21 år afhængigt af, hvad
der aftales ved oprettelsen.
Hvert barn kan kun have én
børneopsparingskonto.

Aldersopsparing3

0,00%
-0,50%

0,00% Ingen
-0,50%

Intet løbende kontogebyr

Indestående 0-25.000 kr.
Indestående over 25.000 kr.

Ratepension3

0,00%
-0,50%

0,00% Ingen
-0,50%

Intet løbende kontogebyr

Indestående 0-25.000 kr.
Indestående over 25.000 kr.

1.
2.
3.

Nominel årlig rente er inklusive renters rente
Fritaget for negativ rente/sumrente
Kunder med garantpakke Privat og Garantpakke Ung er fritaget for negative renter
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Renter og vilkår

Garantbevis
Garantbevis
Tegnes i hele kr. 1.000

Rente/afkast
0,00 %

Ansvarligt kapitalindskud
Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Folkesparekassens kapitalgrundlag. Det betyder, at hvis Folkesparekassen kommer
i alvorlige problemer, risikerer du at miste det beløb, du har tegnet i garantkapital. Garantiformuen dækker ikke investering i
garantbeviser. Læs mere på fs.dk.
Hvem kan blive garant?
Alle kan blive garant i Folkesparekassen. Det gælder personer, foreninger, virksomheder mv.
Mulighed for medindflydelse
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 på garantmødet hvert fjerde år, hvor repræsentantskabet vælges. Alle mellem 18 og 70 år kan
tillige stille op til repræsentantskabet.
Garantfordele
For private kunder med kr. 20.000 eller derover i garantkapital gælder følgende:
•
Gratis hævning af DKK i alle danske pengeautomater med Dankort og Mastercard Debit
•
Gratis hævning af EURO i Folkesparekassens pengeautomater
•
Gratis hævning i hæveautomater med Mastercard Debit i udlandet
•
Gratis netbank-abonnement (kvartalsvis gebyr)
•
Gratis Visa/Dankort (årligt gebyr)
•
Mulighed for garantlån eller -kredit på op til kr. 100.0004
•
Privat indlån fritages for negativ rente
Garantfordele når du er 18-29 år
Når du fylder 18 år, inviterer vi dig til et møde i sparekassen, hvor du får et garantbevis på kr. 1.000 foræret som gave.
Som ung mellem 18 og 29 år skal du kun have for mindst kr. 5.000 i garantkapital for at opnå de samme fordele som øvrige private
kunder, dog med følgende ændringer:
•
Muligheden for garantlån eller -kredit op til kr. 50.0004
•
Som ung har du også mulighed for gratis Mastercard Debit (årligt gebyr)

4.

Forbehold for godkendt kreditvurdering
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Renter og vilkår

Kassekredit
Ydelse

Pålydende Debitorrente5
ÅOP - Årlige Etableringsrente
omkostninger omkostninger
i % før skat

Ydelser og samlet
beløb, der skal
tilbagebetales

Særlige vilkår

Kassekredit uden sikkerhed - v. samlet kreditbeløb kr. 50.000, løbetid 5 år, stående lån, 100% udnyttelse
Kassekredit
Privat

15,75%

16,70%

18,00% 2,50% af
kreditbeløb
kr. 1.250 +
dokumentgebyr
kr. 750. I alt kr.
2.000

Garantkredit
Privat/Ung

6,00%

6,14%

Privatkredit
Lavrente

5,50%

5,64%

5.
6.

Kvartalsvis ydelse
udgør tilskrevne
renter kr. 2.048.
Sidste ydelse efter 60
måneder udgør i alt
kr. 54.048. Samlet
beløb til betaling i
kredittens løbetid
udgør kr. 92.950.

Indestående på
kassekreditten indgår i
beregning af sumrente
(se under Indlån)

7,10% 2,50% af
kreditbeløb
kr. 1.250 +
dokumentgebyr
kr. 750. I alt kr.
2.000

Kvartalsvis ydelse
udgør tilskrevne
renter kr. 780. Sidste
ydelse efter 60
måneder udgør i alt
kr. 52.780. Samlet
beløb til betaling i
kredittens løbetid
udgør kr. 67.600.

Forudsætter
garantpakke dvs. køb
af garantkapital for
mindst kr. 20.000
eller mindst kr. 5.000
for unge 18-29 år. (se
under Garantbevis)

6,60% 2,50% af
kreditbeløb
kr. 1.250 +
dokumentgebyr
kr. 750. I alt kr.
2.000

Kvartalsvis ydelse
udgør tilskrevne
renter kr. 715. Sidste
ydelse efter 60
måneder udgør i alt
kr. 52.715. Samlet
beløb til betaling i
kredittens løbetid
udgør kr. 66.300.

Forudsætter opsparede
årskroner efter
lavrentekonceptet6
Indestående på
kassekreditten indgår i
beregning af sumrente
(se under Indlån)

Debitorrente er inklusive renters rente
Lavrentekonceptet er udfaset pr. 1. april 2020, og der opspares således ikke årskroner fremover
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Renter og vilkår

Billån
Ydelse

Pålydende Debitorrente7
ÅOP - Årlige Etableringsrente
omkostninger omkostninger
i % før skat

Ydelser og samlet
beløb, der skal
tilbagebetales

Særlige vilkår

Billån med ejerpantebrev i bilen som sikkerhed for det samlede kreditbeløb og udbetaling på 20%,
samlet kreditbeløb kr. 200.000 - løbetid 7 år -annuitetslån
Grønt billån
El- og brintbiler

1,95%

1,96%

3,52% kr. 10.7008

Månedlig ydelse
kr. 2.685.
Samlet beløb til
betaling i lånets
løbetid kr. 225.553

Grønt billån
Hybridbiler og
biler, der kører
over 27 km/l

4,25%

4,32%

5,96% kr. 10.7008

Månedlig ydelse
kr. 2.903.
Samlet beløb til
betaling i lånets
løbetid kr. 243.839

Alm. billån
Biler, der kører
over 18 km/l

5,25%

5,35%

7,03% kr. 10.7008

Månedlig ydelse
kr. 3.001.
Samlet beløb til
betaling i lånets
løbetid kr. 252.044

Alm. billån
Øvrige biler

6,25%

6,40%

8,11% kr. 10.7008

Månedlig ydelse
kr. 3.100.
Samlet beløb til
betaling i lånets
løbetid kr. 260.401

7.
8.

Debitorrente er inklusive renters rente
Etableringsomkostninger:
1,50% af kreditbeløb, min. kr. 1.000, maks. kr. 3.000
+ dokumentgebyr

kr.
kr.
I alt kr.

3.000
750
3.750

kr.
kr.
kr.
kr.
I alt kr.
Etableringsomkostninger i alt kr.

1.750
3.000
1.200
1.000
6.950
10.700

Omk. til sikkerhed:
Tinglysningsafgift
+ variabel tinglysningsafgift 1,5% af hovedstol, oprundet til hele 100 kr.
+forsikringsdeklaration
+ ekspeditionsgebyr
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Renter og vilkår

Forbrugslån
Ydelse

Pålydende
rente

Debitorrente9

ÅOP - Årlige Etableringsomkostninger omkostninger
i % før skat

Ydelser og samlet Særlige vilkår
beløb, der skal
tilbagebetales

Forbrugslån uden sikkerhed - samlet kreditbeløb kr. 40.000 - løbetid 5 år - annuitetslån
Privatlån

15,75%

16,70%

18,99% 2,50% af
kreditbeløb
kr. 1.000 +
dokumentgebyr
kr. 750.
I alt kr. 1.750

Månedlig ydelse
udgør kr. 1.005
Samlet beløb til
betaling i lånets
løbetid kr. 60.310

Garantlån

6,00%

6,14%

8,05% 2,50% af
kreditbeløb
kr. 1.000 +
dokumentgebyr
kr. 750.
I alt kr. 1.750

Månedlig ydelse
udgør kr. 807.
Samlet beløb til
betaling i lånets
løbetid kr. 48.393

Forudsætter
garantpakke
dvs. køb af
garantkapital for
mindst kr. 20.000
eller for mindst
kr. 5.000 for unge
18-29 år (Se under
Garantbevis)

Lavrentelån

5,50%

5,61%

7,51% 2,50% af
kreditbeløb
kr. 1.000 +
dokumentgebyr
kr. 750.
I alt kr. 1.750

Månedlig ydelse
udgør kr. 797.
Samlet beløb til
betaling i lånets
løbetid kr. 47.819

Forudsætter
opsparede
årskroner efter
lavrentekonceptet
(udfaset pr.
1.4.2020)

•
•
•

Rentesatser for udlån og kreditter er variable og kan ændres i henhold til Folkesparekassens almindelige forretningsbestemmelser
Renten beregnes dagligt og tilskrives ultimo hvert kvartal 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december
Se under gebyroversigten for yderligere oplysninger om gebyrer

9.

Debitorrente er inklusive renters rente
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Renter og vilkår

Kassekredit
Ydelse

Kassekredit
med sikkerhed

Pålydende Debitorrente10
ÅOP - Årlige Etableringsrente
omkostninger omkostninger
i % før skat
9,75%

10,11%

Sikkerhedsstillelse
i form af en
kundeforholdsforsikring

Omkostninger til
sikkerhedsstillelse:
Der skal tegnes
en livsforsikring,
hvor sparekassen
indsættes som
begunstiget. Prisen
på forsikringen
afhænger af
forsikredes forhold,
alder, beskæftigelse
mv.

Samlet kreditbeløb
kr. 100.000
Løbetid 5 år
Stående lån

Garantkredit Privat
uden sikkerhed

6,00%

6,14%

Samlet kreditbeløb
kr. 100.000
Løbetid 5 år
Stående lån

Garantkredit Ung
uden sikkerhed

6,92% 2,5% af kreditbeløb
kr. 2.500
+ dokumentgebyr
kr. 750
I alt kr. 3.250

Kvartalsvis ydelse
udgør tilskrevne
renter, kr. 2.517.
Sidste ydelse efter
60 måneder udgør
i alt kr. 105.767.

6,00%

6,14%

7,10% 2,5% af kreditbeløb
kr. 1.250
+ dokumentgebyr
kr. 750
I alt kr. 2.000

Indestående på
kassekreditten
indgår i
beregning af
sumrente (se
under Indlån)

Samlet beløb
til betaling i
kredittens løbetid,
såfremt den er
trukket op til
maksimum, udgør
kr. 153.584

Kvartalsvis ydelse
udgør tilskrevne
renter, kr. 1.549.
Sidste ydelse efter
60 måneder udgør
i alt kr. 104.799.
Samlet beløb
til betaling i
kredittens løbetid,
såfremt den er
trukket op til
maksimum, udgør
kr. 134.225

Samlet kreditbeløb
kr. 50.000
Løbetid 5 år
Stående lån

10.

10,99% 2,5% af kreditbeløb
+ forsikrings- kr. 2.500
præmie + dokumentgebyr
kr. 750
I alt kr. 3.250

Ydelser og samlet Særlige vilkår
beløb, der skal
tilbagebetales

Kvartalsvis ydelse
udgør tilskrevne
renter, kr. 780.
Sidste ydelse efter
60 måneder udgør
i alt kr. 52.780.
Samlet beløb
til betaling i
kredittens løbetid,
såfremt den er
trukket op til
maksimum, udgør
kr. 67.600

Forudsætter
garantpakke
dvs. køb af
garantkapital for
mindst kr. 20.000
Garantkredit ydes
efter almindelig
kreditvurdering
og kan være både
med og uden
sikkerhedsstillelse

Forudsætter
garantpakke
dvs. køb af
garantkapital for
mindst kr. 5.000
Garantkredit ydes
efter almindelig
kreditvurdering
og kan være både
med og uden
sikkerhedsstillelse

Debitorrente er inklusive renters rente
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Renter og vilkår

Klima- og Miljølån
Ydelse

Pålydende
rente

Debitorrente11

ÅOP - Årlige EtableringsYdelser og samlet beløb,
omkostninger omkostninger der skal tilbagebetales
i % før skat

Særlige vilkår

Boliglån med nyt ejerpantebrev som sikkerhed for det samlede kreditbeløb, samlet kreditbeløb kr. 250.000,
løbetid 5 år, annuitetslån. Produktet er risikoklassificeret som GUL12
Klima- og
Miljølån

5,50%

5,61%

7,94% kr. 13.43013

Månedlig ydelse kr. 5.029
Samlet beløb til betaling i
lånets løbetid kr. 301.722

11.
12.

Debitorrente er inklusive renters rente
Oplysninger om risikoklassifikationen GUL – omfatter lån og kreditter på over 100.000 kr., 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 lån og kreditter og til lån og kreditter, der er afdragsfrie i hele eller dele af deres løbetid.

13.

Etableringsomkostninger:
2,5 % af kreditbeløb, min. kr. 1.000/maks. kr. 10.000
Dokumentgebyr
Omk. til sikkerhed:
Etablering/forhøjelse
Tinglysningsafgift
+ variabel tinglysningsafgift 1,45% af kreditbeløb, oprundet til hele 100 kr.
Etableringsomkostninger

kr.
kr.
I alt kr.

6.250
750
7.000

kr.
kr.
kr.
I alt kr.
i alt kr.

1.000
1.730
3.700
6.430
13.430
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Renter og vilkår

Prioritetslån
Ydelse

Pålydende Debitorrente14
ÅOP - Årlige EtableringsYdelser og samlet beløb,
rente
omkostninger omkostninger der skal tilbagebetales
i % før skat

Særlige vilkår

Boliglån med nyt pantebrev som sikkerhed for det samlede kreditbeløb, samlet kreditbeløb kr. 500.000,
løbetid 30 år, annuitetslån. Produktet er risikoklassificeret som GUL15
1. prioritetslån
med afdrag

2,15%

2,17%

2,38% kr. 14.03016

Månedlig ydelse kr. 1.938
Samlet beløb til betaling i
lånets løbetid kr. 697.587

2. prioritetslån
med afdrag

3,15%

3,19%

3,41% kr. 14.03016

Månedlig ydelse kr. 2.207.
Samlet beløb til betaling i
lånets løbetid kr. 794.398

Boliglån med nyt pantebrev som sikkerhed for det samlede kreditbeløb, samlet kreditbeløb kr. 500.000,
løbetid 30 år - heraf de første 10 år som afdragsfri, annuitetslån. Produktet er risikoklassificeret som GUL15
1. prioritetslån
uden afdrag

2,65%

2,68%

2,86% kr. 14.03016

Kvartalsvis ydelse i den
afdragsfrie periode udgør
tilskrevne renter, kr. 3.405
Månedlig ydelse efter den
afdragsfrie periode udgør
kr. 2.760
Samlet beløb til betaling
i lånets løbetid udgør kr.
798.641

2. prioritetslån
uden afdrag

3,65%

3,70%

3,90% kr. 14.03016

Kvartalsvis ydelse i den
afdragsfrie periode udgør
tilskrevne renter, kr. 4.691
Månedlig ydelse efter den
afdragsfrie periode udgør
kr. 3.018
Samlet beløb til betaling
i lånets løbetid udgør kr.
911.937

14.
15.

Debitorrente er inklusive renters rente
Oplysninger om risikoklassifikationen GUL – omfatter lån og kreditter på over 100.000 kr., 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 lån og kreditter og til lån og kreditter, der er afdragsfrie i hele eller dele af deres løbetid.

16.

Etableringsomkostninger:
Dokumentgebyr
Omk. til sikkerhed:
Tinglysningsafgift
+ variabel tinglysningsafgift 1,45% af hovedstol, oprundet til hele 100 kr.
Etableringsomkostninger

kr.
I alt kr.

5.000
5.000

kr.
kr.
I alt kr.
i alt kr.

1.730
7.300
9.030
14.030
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Renter og vilkår

Boligfinansiering
Ydelse

Grøn byggekredit
med sikkerhed

Pålydende Debitorrente17
ÅOP - Årlige Etableringsrente
omkostninger omkostninger
i % før skat
1,95%

1,96%

3,41% kr. 27.98020

Samlet kreditbeløb kr.
1.000.000
Løbetid 2 år
Stående lån

Kvartalsvis ydelse
udgør tilskrevne
renter, kr. 5.011

Til finansiering
i hele
byggeperioden,
ved opførsel af
et passivhus
eller hvis
byggeriet lever
op til reglerne om
lavenergi klasse
2015.19

Samlet beløb til
betaling i kredittens
løbetid, såfremt
den er trukket op til Indestående på
maksimum, udgør kr. kassekreditten
1.068.071
indgår i beregning
af sumrente (se
under Indlån)
7,45%

7,66%

9,26% kr. 27.98020

Samlet kreditbeløb kr.
1.000.000
Løbetid 2 år
Stående lån

Kvartalsvis ydelse
udgør tilskrevne
renter, kr. 19.146
Sidste ydelse efter
60 måneder udgør i
alt kr. 1.047.126

Indestående på
kassekreditten
indgår i beregning
af sumrente (se
under Indlån)

Samlet beløb til
betaling i kredittens
løbetid, såfremt
den er trukket op til
maksimum, udgør kr.
1.181.149

Produktet er
risikoklassificeret GUL18

Omprioriteringskredit

Særlige vilkår

Sidste ydelse efter
24 måneder udgør i
alt kr. 1.032.991

Produktet er
risikoklassificeret GUL18

Almindelig
byggekredit
med sikkerhed

Ydelser og samlet
beløb, der skal
tilbagebetales

6,25%

6,40%

- Dokumentgebyr
kr. 1.000

(Beregnes kun ved
løbetid over 2 år)

Anvendes
ifm. køb af
fast ejendom,
omlægning af
realkreditlån,
tillægslån og
som mellemfinansieringskredit ved
indfrielse af
realkreditlån.
Indestående på
kassekreditten
indgår i beregning
af sumrente (se
under Indlån)

17.
18.

19.

Debitorrente er inklusive renters rente
Oplysninger om risikoklassifikationen GUL – omfatter lån og kreditter på over 100.000 kr., 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 lån og kreditter og til lån og kreditter, der er afdragsfrie i hele eller dele af deres løbetid.
Før kreditten ydes skal der foreligge et budget baseret på en entreprisekontrakt eller et håndværkertilbud.
Byggekreditten skal afløses af et lån i Totalkredit og/eller et lån hos Folkesparekassen

20. Etableringsomkostninger:
1 % af kreditbeløb, min. kr. 5.000/maks. kr. 10.000
Dokumentgebyr
Omk. til sikkerhed:
Tinglysningsafgift
+ variabel tinglysningsafgift 1,45% af hovedstol, oprundet til hele 100 kr.
+ ekspeditionsgebyr
Etableringsomkostninger

kr.
kr.
I alt kr.

10.000
750
10.750

kr.
kr.
kr.
I alt kr.
i alt kr.

1.730
14.500
1.000
17.230
27.980
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Renter og vilkår

Boligfinansiering
Ydelse

Pålydende Debitorrente21
ÅOP - Årlige EtableringsYdelser og samlet beløb,
rente
omkostninger omkostninger der skal tilbagebetales
i % før skat

Særlige vilkår

Boliglån med nyt pantebrev som sikkerhed for det samlede kreditbeløb, samlet kreditbeløb kr. 300.000,
løbetid 20 år, annuitetslån. Produktet er risikoklassificeret som GUL22
Almindelig Boliglån

6,25%

6,40%

7,07% kr. 15.38023

Månedlig ydelse kr. 2.299.
Samlet beløb til betaling i
lånets løbetid kr. 551.816

Boliglån energiforbedret bolig

5,50%

5,61%

6,26% kr. 15.38023

Månedlig ydelse kr. 2.165.
Samlet beløb til betaling i
lånets løbetid kr. 519.594

Boliglån energiklasse A+B

4,95%

5,04%

5,67% kr. 15.38023

Månedlig ydelse kr. 2.069.
Samlet beløb til betaling i
lånets løbetid kr. 496.589

Boliglån - nulenergi

3,95%

4,01%

4,61% kr. 15.38023

Månedlig ydelse kr. 1.901.
Samlet beløb til betaling i
lånets løbetid kr. 456.164

Ydelse

Pålydende Debitorrente21
ÅOP - Årlige EtableringsYdelser og samlet beløb,
rente
omkostninger omkostninger der skal tilbagebetales
i % før skat

Særlige vilkår

Boliglån med nyt pantebrev som sikkerhed for det samlede kreditbeløb, samlet kreditbeløb kr. 750.000,
løbetid 20 år, annuitetslån. Produktet er risikoklassificeret som GUL22
Andelsboliglån

3,00%

3,03%

3,40% kr. 24.38024

Månedlig ydelse kr. 4.292.
Samlet beløb til betaling i
lånets løbetid kr. 1.030.027

21. Debitorrente er inklusive renters rente
22. Oplysninger om risikoklassifikationen GUL – omfatter lån og kreditter på over 100.000 kr., 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 lån og kreditter og til lån og kreditter, der er afdragsfrie i hele eller dele af deres løbetid.
23. Etableringsomkostninger:
2,5 % af kreditbeløb, min. kr. 5.000/maks. kr. 10.000
Dokumentgebyr
Omk. til sikkerhed:
Tinglysningsafgift
+ variabel tinglysningsafgift 1,45% af hovedstol, oprundet til hele 100 kr.
+ ekspeditionsgebyr
Etableringsomkostninger
24. Etableringsomkostninger:
2,5 % af kreditbeløb, min. kr. 5.000/maks. kr. 10.000
Dokumentgebyr
Omk. til sikkerhed:
Tinglysningsafgift
+ variabel tinglysningsafgift 1,45% af hovedstol, oprundet til hele 100 kr.
+ ekspeditionsgebyr
Etableringsomkostninger

kr.
kr.
I alt kr.

7.500
750
8.250

kr.
kr.
kr.
I alt kr.
i alt kr.

1.730
4.400
1.000
7.130
15.380

kr.
kr.
I alt kr.

10.000
750
10.750

kr.
1.730
kr. 10.900
kr.
1.000
I alt kr. 13.630
i alt kr. 24.380
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Renter og vilkår

Boligfinansiering
Ydelse

Pålydende Debitorrente25
ÅOP - Årlige EtableringsYdelser og samlet beløb,
rente
omkostninger omkostninger der skal tilbagebetales
i % før skat

Almindelig boligkredit

6,25%

6,40%

7,15% kr. 15.38027

Samlet kreditbeløb
kr. 300.000
Løbetid 20 år
Kreditmaksimum
nedskrives årligt over
løbetiden
Produktet er
risikoklassificeret GUL26

Boligkredit energiforbedret bolig

Indestående på
kassekreditten
indgår i
beregning af
sumrente (se
under Indlån)

Samlet beløb til betaling i
kredittens løbetid, såfremt
den er trukket op til
maksimum, udgør
kr. 522.348
5,50%

5,61%

5,61% kr. 15.38027

Samlet kreditbeløb
kr. 300.000
Løbetid 5 år
Kreditmaksimum
nedskrives årligt over
løbetiden

Kvartalsvis ydelse udgør
tilskrevne renter, som
varierer med restgælden.
Første års kvartalvise
ydelser udgør kr. 4.336
– sidste års kvartalsvise
ydelse udgør kr. 217
Hertil kommer den årlige
nedskrivning på kreditten,
med kr. 15.769

Indestående på
kassekreditten
indgår i
beregning af
sumrente (se
under Indlån)

Samlet beløb til betaling i
kredittens løbetid, såfremt
den er trukket op til
maksimum, udgør
kr. 497.512

Produktet er
risikoklassificeret GUL26

•
•
•

Kvartalsvis ydelse udgør
tilskrevne renter, som
varierer med restgælden.
Første års kvartalvise
ydelser udgør kr. 4.928
– sidste års kvartalsvise
ydelse udgør kr. 246.
Hertil kommer den årlige
nedskrivning på kreditten,
med kr. 15.769

Særlige vilkår

Rentesatser for udlån og kreditter er variable og kan ændres i henhold til Folkesparekassens almindelige forretningsbestemmelser
Renten beregnes dagligt og tilskrives ultimo hvert kvartal 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december
Se under gebyroversigten for yderligere oplysninger om gebyrer

25. Debitorrente er inklusive renters rente
26. Oplysninger om risikoklassifikationen GUL – omfatter lån og kreditter på over 100.000 kr., 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 lån og kreditter og til lån og kreditter, der er afdragsfrie i hele eller dele af deres løbetid.
27.

Etableringsomkostninger:
2,5 % af kreditbeløb, min. kr. 5.000/maks. kr. 10.000
Dokumentgebyr
Omk. til sikkerhed:
Tinglysningsafgift
+ variabel tinglysningsafgift 1,45% af hovedstol, oprundet til hele 100 kr.
+ ekspeditionsgebyr
Etableringsomkostninger

kr.
kr.
I alt kr.

7.500
750
8.250

kr.
kr.
kr.
I alt kr.
i alt kr.

1.730
4.400
1.000
7.130
15.380
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Renter og vilkår

Boligfinansiering
Ydelse

Pålydende Debitorrente28
ÅOP - Årlige EtableringsYdelser og samlet beløb,
rente
omkostninger omkostninger der skal tilbagebetales
i % før skat

Boligkredit energiklasse A+B

4,95%

5,04%

5,73% kr. 15.38030

Samlet kreditbeløb
kr. 300.000
Løbetid 20 år
Kreditmaksimum
nedskrives årligt over
løbetiden

Indestående på
kassekreditten
indgår i
beregning af
sumrente (se
under Indlån)

Samlet beløb til betaling i
kredittens løbetid, såfremt
den er trukket op til
maksimum, udgør
kr. 479.299

Produktet er
risikoklassificeret GUL29

Boligkredit nulenergi

Kvartalsvis ydelse udgør
tilskrevne renter, som
varierer med restgælden.
Første års kvartalvise
ydelser udgør kr. 3.903
– sidste års kvartalsvise
ydelse udgør kr. 195.
Hertil kommer den årlige
nedskrivning på kreditten,
med kr. 15.769

Særlige vilkår

3,95%

4,01%

4,65% kr. 15.38030

Samlet kreditbeløb
kr. 300.000
Løbetid 20 år
Kreditmaksimum
nedskrives årligt over
løbetiden

Kvartalsvis ydelse udgør
tilskrevne renter, som
varierer med restgælden.
Første års kvartalvise
ydelser udgør kr. 3.114
– sidste års kvartalsvise
ydelse udgør kr. 156.
Hertil kommer den årlige
nedskrivning på kreditten,
med kr. 15.769

Indestående på
kassekreditten
indgår i
beregning af
sumrente (se
under Indlån)

Samlet beløb til betaling i
kredittens løbetid, såfremt
den er trukket op til
maksimum, udgør
kr. 446.184

Produktet er
risikoklassificeret GUL29

28. Debitorrente er inklusive renters rente
29. Oplysninger om risikoklassifikationen GUL – omfatter lån og kreditter på over 100.000 kr., 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 lån og kreditter og til lån og kreditter, der er afdragsfrie i hele eller dele af deres løbetid.
30. Etableringsomkostninger:
2,5 % af kreditbeløb, min. kr. 5.000/maks. kr. 10.000
Dokumentgebyr
Omk. til sikkerhed:
Tinglysningsafgift
+ variabel tinglysningsafgift 1,45% af hovedstol, oprundet til hele 100 kr.
+ ekspeditionsgebyr
Etableringsomkostninger

kr.
kr.
I alt kr.

7.500
750
8.250

kr.
kr.
kr.
I alt kr.
i alt kr.

1.730
4.400
1.000
7.130
15.380
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Gebyrer

Gebyrer

Dankort og hævekort

Automatgebyrer

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Hævning af DKK i Folkesparekassens egne pengeautomater

pr. hævning

0 kr.

0 kr.

Hævning af EURO i Folkesparekassens egne pengeautomater

pr. hævning

0 kr.

5 kr.

Hævning i andre danske pengeinstitutter – danske pengeautomater

pr. hævning

0 kr.

5 kr.

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Generelle gebyrer
Hastebestilling af nyt kort

pr. bestilling

300 kr.

300 kr.

Genbestilling af pinkode

pr. bestilling

100 kr.

100 kr.

Spærring af kort på grund af stjålet/bortkommet

pr. spærring

0 kr.

0 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

pr. spærring

150 kr.

150 kr.

pr. transaktion 500 kr.

500 kr.

Uberettiget indsigelse på en korttransaktion

Øvrige gebyr Dankort

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Førstegangsoprettelse

0 kr.

0 kr.

150 kr.

150 kr.

0 kr.

0 kr.

Øvrige gebyrer Hævekort – kan kun benyttes i Folkesparekassens automater

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Førstegangsoprettelse

0 kr.

0 kr.

75 kr.

75 kr.

Bestilling af nyt kort
Kortgebyr incl. kontaktløs kortfunktion

Bestilling af nyt kort

pr. bestilling
årligt

pr. bestilling

Kortgebyr
årligt 0 kr.
0 kr.
		
					
Beløbsbegrænsninger ved kontanthævninger i pengeautomater					
Folkesparekassens egne pengeautomater: 15.000 kr. pr. døgn på bankdage man-fre kl. 9-18. Øvrige tidsrum 6.000 kr. pr. døgn.
Automater i pengeinstitutter tilknyttet SDC A/S: 6.000 kr. pr. døgn. Øvrige danske pengeinstitutter: 2.000 kr. pr. døgn		
					
Omregningskurser					
Dagligt offentliggjorte kurs på EURO: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1%
Se https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx
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Gebyrer

Visa/Dankort - hvor Visa benyttes

Automatgebyrer

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Hævning af DKK i Folkesparekassens egne pengeautomater

pr. hævning

0 kr.

0 kr.

Hævning af EURO i Folkesparekassens egne pengeautomater

pr. hævning

0 kr.

5 kr.

Hævning i andre danske automater – uden mulighed for Dankort

pr. hævning

0 kr.

5 kr.

Hævning i udlandet

pr. hævning

0 kr.

5 kr.

Generelle gebyrer

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Førstegangsoprettelse

0 kr.

0 kr.

Bestilling af nyt kort

pr. bestilling

150 kr.

195 kr.

Hastebestilling af nyt kort

pr. bestilling

300 kr.

300 kr.

Genbestilling af pinkode

pr. bestilling

100 kr.

100 kr.

0 kr.

195 kr.

Kortgebyr incl. kontaktløs kortfunktion31
Visa-del, nulstilling af forbrugsgrænse

årligt

pr. gang 300 kr.

300 kr.

Spærring af kort på grund af stjålet/bortkommet

pr. spærring

0 kr.

0 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

pr. spærring

150 kr.

150 kr.

Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
pr. transaktion 500 kr.
500 kr.
		
					
Beløbsbegrænsninger ved kontanthævninger i pengeautomater					
Folkesparekassens egne pengeautomater: 10.000 kr. pr. døgn på bankdage man-fre kl. 9-18. Øvrige tidsrum 6.000 kr. pr. døgn.
Automater i pengeinstitutter tilknyttet SDC 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 kr. pr. løbende 30 dage.
Omfatter tillige beløb hævet i internetbutikker, hvor beløbet er afregnet i udenlandsk valuta samt reserverede beløb.
Omregningskurs ved brug i udlandet					
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:
Kursen er fastsat af Visa på ekspeditionsdagen tillagt 1,00%. Se https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx.
Andre dagligt offentliggjorte valutaer:
Kursen er fastsat af Visa på ekspeditionsdagen tillagt 1,50%. Se https://www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx.
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.
I pengeautomater og forretningsterminaler:32 Inden for EU vil der fremover være oplysning om ECB’s kurs samt en ECB referenceprocent mod ECB-kursen. ECB’s kurser kan du se på https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_
exchange_rates/html/index.en.html. Den præcise ECB referenceprocent afhænger af forholdet mellem kurserne på https://www.nets.
eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx og EBC’s kurser. ECB referenceprocenten kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige
korttyper.
Eksempel: Mastercard/VISA: Kurs EUR/DKK 7,55. Tillæg i % = 1,5. ECB referenceprocent: Kurs EUR/DKK 7,50. Referenceprocent = 2,18
Kortholder (med konto i DKK) foretager korttransaktion på EUR 100. Kortholder debiteres: EUR 100 x 7,55 x 1,015 = DKK 766,33
ECB referenceprocent ift. ECB kurs = (766,33-750,00)/750,00 x 100 = 2,18
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.

31. Unge under 18 år betaler ikke årligt kortgebyr. Unge mellem 18 og 29 år betaler 150 kr. for bestilling af nyt kort samt årligt kortgebyr.
32. Pengeautomater og forretningsterminaler, der benytter DCC (Dynamic Currency Conversion). Ved tilbud om DCC får kortholder
mulighed for at få vekslet det udbetalte beløb til egen valuta ved terminalen.
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Gebyrer

Mastercard Debit

Automatgebyrer

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Hævning af DKK i Folkesparekassens egne pengeautomater

pr. hævning

0 kr.

0 kr.

Hævning af EURO i Folkesparekassens egne pengeautomater

pr. hævning

0 kr.

20 kr.

Hævning i andre danske pengeinstitutter – danske pengeautomater

pr. hævning

0 kr.

20 kr.

Hævning i udlandet

pr. hævning

0 kr.

20 kr.

Generelle gebyrer

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Førstegangsoprettelse

0 kr.

0 kr.

Bestilling af nyt kort

pr. bestilling

150 kr.

195 kr.

Hastebestilling af nyt kort

pr. bestilling

300 kr.

300 kr.

Genbestilling af pinkode

pr. bestilling

100 kr.

100 kr.

årligt

195 kr.

195 kr.

pr. gang 300 kr.

300 kr.

Kortgebyr incl. kontaktløs kortfunktion33
Nulstilling af forbrugsgrænse
Spærring af kort på grund af stjålet/bortkommet

pr. spærring

0 kr.

0 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

pr. spærring

150 kr.

150 kr.

Uberettiget indsigelse på en korttransaktion
pr. transaktion 500 kr.
500 kr.
		
					
Beløbsbegrænsninger ved kontanthævninger i pengeautomater					
Folkesparekassens egne pengeautomater: 15.000 kr. pr. døgn på bankdage man-fre kl. 9-18. Øvrige tidsrum 6.000 kr. pr. døgn.
Automater i pengeinstitutter tilknyttet SDC A/S: 6.000 kr. pr. døgn. Øvrige danske pengeinstitutter: 2.000 kr. pr. døgn,
dog maksimum kr. 50.000 pr. løbende 30 dage i alt i danske pengeinstitutter.
Udenlandske automater: Beløb svarende til 5.000 kr. pr. døgn, dog maks. 25.000 kr. pr. løbende 30 dage.
Omfatter tillige beløb hævet i internetbutikker, hvor beløbet er afregnet i udenlandsk valuta samt reserverede beløb.
Omregningskurs ved brug i udlandet					
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Markedskursen på ekspeditionsdagen tillagt 1,50%.
Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Markedskursen på ekspeditionsdagen tillagt 2,00%.
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.
I pengeautomater og forretningsterminaler:34 Inden for EU vil der fremover være oplysning om ECB’s kurs samt en ECB referenceprocent mod ECB-kursen. ECB’s kurser kan du se på https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_
exchange_rates/html/index.en.html. Den præcise ECB referenceprocent afhænger af forholdet mellem kurserne på https://www.nets.
eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx og EBC’s kurser. ECB referenceprocenten kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige
korttyper.
Eksempel: Mastercard/VISA: Kurs EUR/DKK 7,55. Tillæg i % = 1,5. ECB referenceprocent: Kurs EUR/DKK 7,50. Referenceprocent = 2,18
Kortholder (med konto i DKK) foretager korttransaktion på EUR 100. Kortholder debiteres: EUR 100 x 7,55 x 1,015 = DKK 766,33
ECB referenceprocent ift. ECB kurs = (766,33-750,00)/750,00 x 100 = 2,18
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

33.

Unge under 18 år betaler ikke årligt kortgebyr. Unge mellem 18 og 29 år betaler 150 kr. om året i kortgebyr.
Som garantfordelskunde mellem 18 og 29 år er det årlige kortgebyr gratis.
34. Pengeautomater og forretningsterminaler, der benytter DCC (Dynamic Currency Conversion). Ved tilbud
om DCC får kortholder mulighed for at få vekslet det udbetalte beløb til egen valuta ved terminalen.
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Gebyrer

Mastercard Kredit (Standard, Guld, Platinum)

Automatgebyrer
Hævning af DKK i Folkesparekassens egne pengeautomater

pr. hævning

2% af beløbet, min. 50 kr.

Hævning af EURO i Folkesparekassens egne pengeautomater

pr. hævning

2% af beløbet, min. 50 kr.

Hævning i andre danske pengeinstitutter

pr. hævning

2% af beløbet, min. 50 kr.

Hævning i udenlandske pengeautomater - valuta

pr. hævning

2% af beløbet, min. 50 kr.

Bestilling af nyt kort

pr. bestilling

150 kr.

Hastebestilling af nyt kort

pr. bestilling

300 kr.

Genbestilling af pinkode

pr. bestilling

100 kr.

Spærring af kort på grund af stjålet/bortkommet

pr. spærring

0 kr.

Spærring af kort på grund af kortholders misbrug

pr. spærring

150 kr.

Generelle gebyrer

Uberettiget indsigelse på en korttransaktion

pr. transaktion 500 kr.

Nulstilling af forbrugsgrænse

pr. gang 300 kr.

Rykkergebyr

pr. rykker 100 kr.

PriorityPass, kortholderbesøg i lounge udover 2 besøg – gælder kun for Platinumkort

pr. besøg

200 kr.

PriorityPass, gæst – gælder kun for Platinumkort

pr. besøg

200 kr.

Løbende kortgebyr Mastercard Standard m/kredit på kr. 30.000

årligt

245 kr.

Løbende kortgebyr Mastercard Guld m/kredit på kr. 50.000

årligt

895 kr.

Løbende kortgebyr Mastercard Platinum m/kredit på kr. 100.000

årligt

1.495 kr.

Oprettelsesgebyr35 samt løbende årligt kortgebyr

Familiekort til ægtefælle, samlever, børn
årligt
					
Beløbsbegrænsninger ved kontanthævninger i pengeautomater					
Danske automater:
Standard
Guld
Platinum
Pr. dag:
kr. 3.000
kr. 6.000
kr. 10.000
Pr. løbende 30 dage:
kr. 15.000
kr. 30.000
kr. 50.000

150 kr.

Udenlandske automater: Beløb i valuta svarende til modværdien af ovennævnte beløb.
Omregningskurs ved brug i udlandet					
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Markedskursen på ekspeditionsdagen tillagt 1,50%.
Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Markedskursen på ekspeditionsdagen tillagt 2,00%.
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.
I pengeautomater og forretningsterminaler:36 Inden for EU vil der fremover være oplysning om ECB’s kurs samt en ECB referenceprocent mod ECB-kursen. ECB’s kurser kan du se på https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_
exchange_rates/html/index.en.html. Den præcise ECB referenceprocent afhænger af forholdet mellem kurserne på https://www.nets.
eu/dk-da/Pages/Valutakurser.aspx og EBC’s kurser. ECB referenceprocenten kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige
korttyper.
Eksempel: Mastercard/VISA: Kurs EUR/DKK 7,55. Tillæg i % = 1,5. ECB referenceprocent: Kurs EUR/DKK 7,50. Referenceprocent = 2,18
Kortholder (med konto i DKK) foretager korttransaktion på EUR 100. Kortholder debiteres: EUR 100 x 7,55 x 1,015 = DKK 766,33
ECB referenceprocent ift. ECB kurs = (766,33-750,00)/750,00 x 100 = 2,18
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. Ved køb i fysiske forretninger eller
internetforretninger kan forretningen opkræve gebyr for forbrug på kort. Gebyrer skal oplyses.
35. Ved udstedelsen betales første års kortgebyr som oprettelsesgebyr
36. Pengeautomater og forretningsterminaler, der benytter DCC (Dynamic Currency Conversion). Ved tilbud om
DCC får kortholder mulighed for at få vekslet det udbetalte beløb til egen valuta ved terminalen.
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Gebyrer

Selvbetjening

Netbank og mobilbank
Oprettelse af Netbankaftale med mulighed for tilmelding til Mobilbank
Løbende abonnement, private kunder

37

pr. kvartal

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

0 kr.

0 kr.

0 kr.

40 kr.

Overførsler mellem konti i sparekassen via netbanken

pr. transaktion 0 kr.

0 kr.

Betaling af giro- og FI-kort via netbanken

pr. transaktion 1,50 kr.

1,50 kr.

Overførsel til konto i andet pengeinstitut via netbanken

pr. transaktion 1,50 kr.

1,50 kr.

Fremsendelse af kvittering til afsender

pr. transaktion 10 kr.

10 kr.

Fremsendelse af kvittering til modtager (maks. 10 karakterer – kort besked)

pr. transaktion 5 kr.

5 kr.

Fremsendelse af kvittering til modtager (lang besked)

pr. transaktion 15 kr.

15 kr.

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

Fondshandel og depottransaktioner via netbank
Se nærmere under Depot og værdipapirer

Beskedservice38

Garant
fordelskunde

Øvrige
kunder

Via SMS

0 kr.

0 kr.

Via email

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Oprettelse af MinePenge aftale

0 kr.

0 kr.

Løbende abonnement

0 kr.

0 kr.

MobilePay
Mobilbetaling - for kunder fyldt 13 år

Mine Penge - til de 8-13-årige39

37. Unge under 18 år betaler ikke gebyr for Netbank. Kunder mellem 18 og 29 år betaler 25 kr. på. kvartal.
38. Mulighed for saldooplysning, beløb hævet eller indsat på konti, brev i netbank mv.
39. Mobilapp, hvor lommepengekonto og opsparingskonto vises.
Barnet kan se saldi, men ikke udføre betalinger.
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Gebyrer

Indlån og særlige indlån

Anfordringskonto
Lønkonto, Nemkonto, opsparingskonto – oprettelse og kontogebyr

0 kr.

Basal indlånskonto / Basal betalingskonto
Basal indlånskonto
Kan benyttes som Nemkonto og tilknyttes Mastercard Debit uden ekstra omkostninger
Basal betalingskonto
Kan benyttes som Nemkonto og tilknyttes netbank, Betalingsservice og Mastercard Debit

45 kr.

pr. kvartal

105 kr.

pr. kvartal
+ gebyr for
netbank

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

0 kr.
500 kr. pr. gang

Børnebørnskonto
Oprettelse af børnebørnsopsparing
Begrænsninger i indskud og binding jf. Folkesparekassens vilkår, se under Indlån

0 kr.

Børneopsparing
Oprettelse af børneopsparing
Begrænsninger i indskud og binding jf. lovkrav, se under Særlige indlån

0 kr.

Lokal Puljeinvest
Investering for pensionsmidler og børneopsparing, årligt gebyr

0,75%

af depotværdi,
min. 100 kr.

Pensionsordninger – oprettelser og ændringer
Oprettelse af pensionskonto til ratepension, aldersopsparing og kapitalpension40

0 kr.

Opgørelse af pension i utide, fx i tilfælde af bodeling ved skilsmisse eller dødsfald

850 kr. pr. opgørelse

Deludbetaling fra kapitalpension eller aldersopsparing

850 kr. pr. udbetaling

Sammenlægning af pensioner

850 kr. pr. opgørelse

Udbetaling af pensionsordning

850 kr. pr. opgørelse

Overførsel af ordning til et andet pengeinstitut/forsikringsselskab

850 kr. pr. opgørelse

40. Kapitalpensioner oprettes kun ved overflytning af eksisterende ordning
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Gebyrer

Udlån, kredit og garanti

Lån og kreditter41
Stiftelsesgebyr ved alm. lån og kreditter

2,50%

af lånebeløb,
min. 1.000 kr.,
maks. 10.000 kr.

Stiftelsesgebyr ved billån

1,50%

af lånebeløb,
min. 1.000 kr.,
maks. 3.000 kr.

Garantier
Gebyr for oprettelse og forhøjelser af garanti

1,00% af garantibeløb,
min. 1.000 kr.,
maks. 3.000 kr.

Løbende provision af garantibeløb

1,50%

p.a., min. 1.000
kr.

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
•
ryknings- og relaksationspåtegninger på eksisterende sikkerhedsdokumenter

750 kr. pr. lån
1.000 kr. pr. anmeldelse

Notering af udlæg og transport

750 kr. pr. notering

Aflysning af dokumenter og underpant

750 kr. pr. anmeldelse

Oprettelse og ekspedition af panthaverdeklaration vedr. billån inkl. gebyr til forsikringsselskab

1.200 kr. pr. anmeldelse

Overførsel af konti til andet pengeinstitut
Lån og kreditter
Afgivelse af ejerpantebrev inkl. digitalisering og sletning af underpant

0 kr.
750 kr. pr. dokument

Henstand, overtræksbevilling, rykkergebyr mv.
Ydelsesoverspring
Rykkerbreve I, II og III, herunder til kautionister og 3. mandspantsættere

41.

1.000 kr. pr. bevilling
100 kr.

pr. rykker

Eksterne gebyrer til realkreditinstitutter og afgifter til tinglysning er ikke indeholdt
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Gebyrer

Boligfinansiering

Boliggarantier42
Gebyr for betalingsgaranti vedrørende købesumbetaling

0,75%

p.a. af garantibeløb
min. kr. 2.750 kr.
Ingen
stiftelsesprovision

Gebyr for betalingsgaranti vedrørende nøglefærdigt byggeri
Gratis såfremt boligen efterfølgende finansieres hos Totalkredit/Folkesparekassen

0,75%

p.a. af garantibeløb
min. kr. 2.750 kr.
Ingen
stiftelsesprovision

Gebyr for garanti vedr. tinglysning af realkreditlån
Gratis såfremt der betales for betalingsgaranti vedr. købesumsbetaling

0,75%

p.a. af garantibeløb
min. kr. 2.750 kr.
Ingen
stiftelsesprovision

Gebyr for garanti vedr. forhåndslån
+ løbende provision 1,50% p.a.

1,00% p.a. af garantibeløb
min. 1.000 kr.
maks. 3.000 kr.

Gebyr øvrige boliggarantier, herunder bygherregaranti og AB92 garanti
+ løbende provision 1,50% p.a.

1,00% af garantibeløb
min. 1.000 kr.
maks. 3.000 kr.

Gebyr for garanti i forbindelse med køb af andelsbolig
+ stiftelsesprovision 1.500 kr. (0 kr. hvis andelsboligen finansieres hos Folkesparekassen)

0,75%

af garantibeløb
min. 2.750 kr.

2,50%

af lånebeløb
min. 1.000 kr.
maks. 10.000 kr.

Boliglån
Gebyr for stiftelse og oprettelse af boliglån, alle typer

Gebyr for stiftelse og oprettelse af prioritetslån

5.000 kr. uanset 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

1,00% p.a. af kreditmaks.
min. kr. 5.000
maks. kr. 10.000

42. Eksterne gebyrer til realkreditinstitutter og afgifter til tinglysning er ikke indeholdt
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Gebyrer

Boligfinansiering

Formidling af realkreditlån
Køb af fast ejendom – omfatter alene sparekassens sagsbehandlingsgebyr
Ekspedition af kurskontrakt/fastkursaftale

4.000 kr. pr. lån
750 kr. pr. lån

Konvertering af realkreditlånesager - omfatter sparekassens sagsbehandlingsgebyr,
garantistillelse overfor Totalkredit, vurdering af ejendom, evt. fastkursaftale samt evt.
ekspedition af efterstående panterettigheder

6.000 kr.

Oprettelse af tillægslån – omfatter sparekassens sagsbehandlingsgebyr, garantistillelse overfor
Totalkredit, vurdering af ejendom, evt. fastkursaftale samt evt. ekspedition af efterstående
panterettigheder

7.000 kr. pr. lån

Profilændring af rente- og afdragsvilkår (refinansiering)

1.250 kr.

Berigtigelse af gældsovertagelse på realkreditlån

1.500 kr. pr. lån

Rykningspåtegning på foranledning af realkreditinstitut incl. moms

1.875 kr.

Indfrielse af realkreditlån inkl. aflysning

pr. lån

pr. lån

pr. lån

750 kr. pr. lån

Gebyr i forbindelse med salg af fast ejendom
pr. handel
ved ejendom kun
med hæftelser til
Folkesparekassen
1.000 kr. ved en gældfri
ejendom

Gebyr for håndtering af salg af fast ejendom
Dækker standardmæssig oprettelse af deponeringskonto, indfrielse og koordinering mellem sagens parter

4.000 kr.
2.500 kr.

Gebyr for håndtering af salg af andelsbolig
Dækker standardmæssig koordinering med administrator / andelsforening samt tinglysningsmæssige
ekspeditioner vedr. indestående ejerpantebrev

1.000 kr. pr. handel

Ekspedition af kurskontrakt/fastkursaftale

750 kr. pr. lån

Øvrige gebyrer
Oprettelse af lånedokumenter og kreditter

750 kr. pr. lån

Digitalisering af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte og overtagelse i handel

750 kr. pr. ejerpantebrev

Oprettelse og ekspedition af
•
sikkerhedsstillelse
•
ejerpantebrev
•
underpant
•
indhentelse af tingbogsoplysninger
•
tinglysning af sikkerhedsdokumenter
•
tinglysningspåtegninger på eksisterende sikkerhedsdokumenter

1.000 kr. pr. anmeldelse

Aflysning af dokumenter og underpant

750 kr. pr. anmeldelse

Notering af transport og håndpantsætning

750 kr. pr. lån

Vurdering af ejendom i forbindelse med låntagning

1.250 kr.

pr. vurdering

Vurdering af ejendom uden efterfølgende hjemtagelse af lån i Totalkredit eller Folkesparekassen

1.250 kr.

pr. vurdering

Byggeeftersyn/færdigmelding efter aftale

625 kr.

pr. eftersyn
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Gebyrer

Depot og værdipapirhandel

Kurtager

Via rådgiver

Fondsgebyr pr. transaktion pr. fondskode

18 kr.

Via netbank
18 kr.

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

0,75%

af kursværdi
min. 175 kr.
maks. 500 kr.

0,15%

af kursværdi
min. 29 kr.

Kurtage danske aktier og investeringsbeviser, kursværdi over
100.000 kr.

0,50% af kursværdi

0,15%

af kursværdi

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

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

Ikke muligt

Kurtage udenlandske aktier over 100.000 kr.
(+ evt. børsgebyr og skat) – kun salg – køb tilbydes ikke

0,75%

af kursværdi

Ikke muligt

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

0,15%

af kursværdi
min. 175 kr.
maks. 3.000 kr.

0,10%

af kursværdi
min. 50 kr.

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

0,10%

af kursværdi

0,10%

af kursværdi

Kurtage udenlandske obligationer – kun salg – køb tilbydes ikke

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

Ikke muligt

Limiteringsgebyr – kun danske værdipapirer

500 kr.

Ikke muligt

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

200 kr.

Ikke muligt

Værdipapirer, registreret i VP-Securities (Værdipapircentralen)43
Kontogebyr

56,25 kr.

pr. depot årligt

Fondskodegebyr for obligationer

25,00 kr.

pr. fondskode pr. år

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

Ikke børsnoterede aktier og pantebreve nom. beløb over til kr. 500.000
Ikke børsnoterede obligationer
Overførsel af værdipapirer til andet pengeinstitut

0,20%

af højeste restgæld
i året, min. 93,75
kr. pr. år

0,13% af højeste restgæld
i året, pr. år
0 kr.
200 kr.

pr. fondskode

43. Ved momspligtige ydelser er beløbet inkl. moms
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Gebyrer

Udland og valuta
Overførsel til og fra udlandet
Overførsel til/fra udlandet – indenfor EU/EØS i EUR

Via rådgiver

Overførsel til udlandet - Almindelig

Via netbank

150 kr.

1,50 kr. pr. overførsel

500 kr.

290 kr.

pr. overførsel + 0,10 %

200 kr.

200 kr.

pr. overførsel

Tillæg for tilretning mv. inden afsendelse til udlandet

125 kr.

-

pr. overførsel

Efterlysning eller ændringer i overførsel til udlandet

350 kr.

350 kr.

44

Overførsel til udlandet – Ekspres

45

Tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger

46

Overførsel fra udlandet – EU/SEPA med korrekte kontooplysninger

0 kr. pr. transaktion

Overførsel fra udlandet – almindelig med korrekte kontooplysninger

0 kr. pr. transaktion

pr. overførsel
+ udenlandske
omkostninger

Overførsel fra udlandet - med ukorrekte kontooplysninger

100 kr.

pr. transaktion

Overførsel fra udlandet - undersøgelse/indhentning af oplysninger hos
udenlandsk bank

350 kr.

pr. undersøgelse + udenlandske
omkostninger

Overførsel til/fra udlandet – udenfor EU/EØS ikke EUR

Via rådgiver

Overførsel til udlandet – Almindelig

250 kr.

Overførsel fra udlandet – Almindelig

30 kr.

44

Via netbank
50 kr. pr. overførsel
-

pr. overførsel

Overførsel til udlandet - Ekspres45

500 kr.

290 kr. pr. overførsel + 0,1%

Tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger46

200 kr.

200 kr.

pr. overførsel

Tillæg for tilretning mv. inden afsendelse til udlandet

125 kr.

-

pr. overførsel

Efterlysning eller ændringer i overførsel til udlandet

350 kr.

350 kr.

Overførsel fra udlandet, ukorrekte kontooplysninger

100 kr.

pr. transaktion

Overførsel fra udlandet, undersøgelse/indhentning af oplysninger hos
udenlandsk bank

350 kr.

pr. undersøgelse + udenlandske
omkostninger

pr. overførsel
+ udenlandske
omkostninger

44. Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen
45. 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 bankdag
46. Hvis de udenlandske omkostninger overstiger DKK 200 opkræves differencen hos afsender
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Gebyrer

Udland og valuta
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

EUR

EURO

1,3

LTL

Letland

USD

USA

1,3

PLN

Polen

GBP

England

2

CZK

Tjekkiet

SEK

Sverige

0,3

HUF

Marginal

Valuta

Land

THB

Thailand

ILS

Israel

0,13

MXN

Mexico

Ungarn

0,02

AED

De Arabiske
Emirater

2,05

0,25

1
1,1

NOK

Norge

0,3

HKD

Hongkong

0,68

CHF

Schweiz

1

SGD

Singapore

3

RUB

Rusland

CAD

Canada

1,1

BGN

Bulgarien

2,5

RON

Rumænien

JPY

Japan

0,012

TRY

Tyrkiet

2,65

CNY

Kina

AUD

Australien

1,3

ZAR

Sydafrika

Marginal
0,2
1,1
0,3

1,3
0,45

1

Korttransaktioner afregnes efter andre marginaler.
Se priser under Visa/Dankort, Mastercard Debit og Mastercard Kredit

Samarbejdspartnere
Folkesparekassen har indgået samarbejdsaftaler med SparInvest og SDG Invest, 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 samt opkvalificering af kunderådgivere, så der til stadighed kan ydes en optimal rådgivning, om de
udbudte produkter i overensstemmelse med gældende love 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.

SDG Invest

0,00–0,40 % p.a.
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Tænk på en bank drevet af kunder ‑ for kunder.
Et fællesskab bygget på tanken om, at økonomien
skal fungere for alle mennesker og med respekt for
miljøet. En bank uden aktionærer eller andre, der skal
have del i et overskud, og som heller ikke spekulerer
for dine penge. Sådan er Folkesparekassen. Vi
spekulerer kun i en sund og holdbar økonomi.

