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Finansiering 

Boligfinansiering 
 Kr. Pr. 

Besigtigelse i.f.m. forhåndslån/byggeri 1.500 kr. pr. gang 

Garanti PRIVAT - Standard  
(Almindelige kreditforeningssager, herunder tillægslån og rene konverteringer)  
- Etablering/forhøjelse 

0 kr. pr. garanti, prov. 0 % p.a. 

Garanti PRIVAT – Øvrige  
(Forhåndslån og øvrige garantier), etablering/forhøjelse 
Garantiprovisionen beregnes for hvert påbegyndt kvartal. Minimum kr. 150,-.  
Denne provision beregnes automatisk og forud, når garantien etableres.  
Ændringsgebyr udgør kr. 750. 

1.000 kr. pr. garanti, prov. 3 % p.a. 

Garanti for købesumbetaling, etablering/forhøjelse 2.000 kr. pr. garanti, prov. 0 % p.a. 

Gældsovertagelse af lån 1.250 kr. pr. lån 

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

2.000 kr. pr. sag 

Indfrielse, delindfrielse, realkreditlån/pantebrev 750 kr. pr. lån/pantebrev 

Indfrielsestilbud på realkreditlån (Pris ud over gebyret til kreditforeningen) 0 kr. pr. lån 

Notering af sekundær håndpant 500 kr. pr. notering 

Refinansiering, ændring af vilkår på kreditforeningslån 1.000 kr. pr. refinansiering 

Rykningspåtegning som efterstående panthaver på andre pantebrevslån 750 kr. pr. påtegning 

Rykningspåtegning som efterstående panthaver på egne pantebrevslån 750 kr. pr. påtegning 

Timebetaling 750 kr. pr. time 

Tingbogsoplysning (gælder også bilbogen, personbogen og andelsboligbogen) 500 kr. pr. oplysning* 

Transport af ejerpantebrev 500 kr. pr. pantebrev 

Transportnotering 750 kr. pr. ekspedition 

Udlægskredit, bolighandel, etablering/forhøjelse stiftelsesprovision: 2%  
 ekspeditionsgebyr: 1 %  

pr. kredit 
maks. 3.000 kr. i eksp.gebyr. 

Udstedelse af boligkøberbevis 0 kr. pr. bevis 

Vurdering af fast ejendom  2.000 kr. pr. vurdering 

 

* Der tages dog ikke gebyr, såfremt der samtidig betales ”Håndtering af realkreditlånesager”. 
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Boligpakker 
Ved finansiering via Totalkredit og DLR-kredit 

 Omlægning/ 

Tillægslån 

Ejendomskøb Ejendomssalg 
med indfrielser 

Ejendomssalg 
uden indfrielser 

Nybyggeri/ 

Ombygning 

(Entreprise)  

Deponering købesum og opgørelse 
deponeringskonto 

 ✓ ✓ ✓  

Købesumsgaranti  ✓    

Hjemtagelse af lån ✓ ✓   ✓ 

Indfrielse/aflysning pantebreve ✓  ✓  ✓ 

Korrespondance med advokat, 
ejendomsmægler og øvrige rådgivere 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Låneovervågning ✓ ✓   ✓ 

Notering af transport ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Oprettelse af sikringskonto     ✓ 

Overførsel af realkreditobligationer ✓ ✓ ✓  ✓ 

Udfærdigelse/ændring af dokument ✓ ✓ ✓  ✓ 

Pantebrevspåtegninger eksisterende 
sikkerheder i sparekassen 

✓ ✓   ✓ 

Rådgivning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rådgivning om forskudsopgørelse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sletning af retsanmærkninger ✓ ✓   ✓ 

Dokumentation (Indhentning af 
offentlige dokumenter) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tinglysningsekspedition ✓ ✓   ✓ 

Vurdering ✓ ✓   ✓ 

Pakkepris 7.500 kr. 9.500 kr. 3.500 kr. 2.000 kr. 10.500 
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Kreditter 
 Pålydende 

rente 
Debitor-

rente 
ÅOP før 

skat 
Stiftelses-

omkostninger 
Omkostninger til sikkerhed 

Kassekredit      

V/kr. 50.000 samlet kreditbeløb 
over 5 år, ingen sikkerhed. 

 

 

8,25-13,75 

 

 

8,509-
4,475 

  

 

Eksp. gebyr 1 %, 
min. kr. 500. 

Stift.prov. 2 %. 

 

 

Ingen ved blankolån Udnyttelse 100 % 9,3-15,6 

Udnyttelse 50 % 10,1-16,5 

Udnyttelse 25 % 11,5-18,3 

 

Udlån 
 Pålydende 

rente 
Debitor-

rente 
ÅOP før 

skat 
Stiftelses-

omkostninger 
Omkostninger til sikkerhed 

Billån (Ny bil, udbetaling 20 %)     

V/kr. 200.000 samlet 
kreditbeløb. 

7 år, kr. 212.710 ejerpantebrev 

Renten er afhængig af 
udbetalingens størrelse. 

3,25*- 4,25 3,289* - 
4,318 

5,2* – 6,3 Eksp. gebyr 1 %, 
min. kr. 500. 

Stift.prov. 2 %. 

Variabel tinglysningsafgift 

1,5 %, rundet op til hele kr. 100. 

Fast tinglysningsafgift kr. 1.750. 

Forsikringsdeklaration kr. 1.100 

Udfærdigelse af ejerpantebrev kr. 750 

Boliglån      

Produktet er risikoklassificeret 
gul. v/kr. 250.000 samlet kredit-
beløb. 20 år. Ejerpantebrev hhv. 
kr. 260.660 og kr. 263.910. 
Renten er afhængig af pante-
sikkerhedens placering og den 
samlede kreditvurdering. 

5,25- 13,50 5,354 – 
14,199 

5,9 – 15,4 Eksp. gebyr 1 %, 
min. kr. 500. 

Stift.prov. 2 %. 

Variabel tinglysningsafgift 

1,45 %, rundet op til hele kr. 100 

Fast tinglysningsafgift kr. 1.730 

Udfærdigelse af ejerpantebrev kr. 750 

Forbrugslån      

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

11,25 – 
16,25 

11,734– 
17,267 

13,3 – 19,0 Eksp. gebyr 1 %, 
min. kr. 500. 

Stift.prov. 2 %. 

Ingen 

 

* Billån, særlige vilkår. For at opnå denne rente kræves, at der er tale om et helkundeforhold. 

 

Ved misligholdelse af lån eller ubevilget overtræk opkræver Sparekassen p.t. 17,50 % i rente. 

  

Stiftelsesomkostninger 

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

• De nævnte stiftelsesomkostninger er vejledende og afhænger af den individuelle sagsbehandling. 

• Omkostninger til sikkerhed er indregnet i de årlige omkostninger i procent. 

• Overførsel af en kundes engagement til Dragsholm Sparekasse er gratis. 

• Renter og evt. provision tilskrives hvert kvartal. 

• Regler for beregning og tilskrivning af renter fremgår af Dragsholm Sparekasses ”Almindelige forretningsbetingelser”. 

 

Risikoklassificering gul   ◼◼ 

Lånene/kreditterne er udlån på over 100.000 kr., hvor det er et krav fra Sparekassens side, at der er pant i fast ejendom eller en andel i en 
andelsboligforening. Lånene/kreditterne skal derfor risikoklassificeres i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse 
udlånsprodukter. Lånene/kreditterne risikoklassificeres som ”Gule”, da de er variabelt forrentede eller afdragsfrie i hele eller dele af deres 
løbetid. 



 

5 
 

Gældende pr. 31.12.2021_v2 

Låne- og kreditydelser 
 Kr. Pr. 

Bevilget overtræk til erhvervskunder 250-750 kr. pr. ekspedition 

Bevilget overtræk til privatkunder 250-750 kr. pr. ekspedition 

Fornyelse/forlængelse af kassekreditmaksimum  750 kr. pr. kredit 

Gældsovertagelse af lån 1.250 kr. pr. lån 

Indfrielse, realkreditlån/pantebrev 750 kr. pr. lån/pantebrev 

Inkasso, overdragelse til retslig inkasso 750 kr. pr. time 

Notering af sekundær håndpant 500 kr. pr. notering 

Notering af udlæg med oplysning om restgæld og afvikling (Not. uden 
oplysninger gratis) 

750 kr. pr. notering 

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

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

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

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

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

Refinansiering, ændring af vilkår på kreditforeningslån 1.000 kr. pr. refinansiering 

Rykningspåtegning som efterstående panthaver på andre pantebrevslån 750 kr. pr. påtegning 

Rykningspåtegning som efterstående panthaver på egne pantebrevslån 750 kr. pr. påtegning 

Tingbogsoplysning (gælder også bilbogen, personbogen og andelsboligbogen) 500 kr. pr. oplysning* 

Transport af ejerpantebrev 750 kr. pr. pantebrev 

Transportnotering 750 kr. pr. ekspedition 

Ydelsesfritagelse 750 kr. pr. lån 

Garantier 
 Kr. Pr. 

Garanti for købesumbetaling, etablering/forhøjelse 2.000 kr. pr. garanti, prov. 0 % p.a. 

Garanti PRIVAT - Standard  
(Almindelige kreditforeningssager, herunder tillægslån og rene konverteringer)  
- Etablering/forhøjelse 

0 kr. pr. garanti, prov. 0 % p.a. 

Garanti PRIVAT – Øvrige  
(Forhåndslån og øvrige garantier), etablering/forhøjelse 
Garantiprovisionen beregnes for hvert påbegyndt kvartal. Minimum kr. 150,-.  
Denne provision beregnes automatisk og forud, når garantien etableres.  
Ændringsgebyr udgør kr. 750. 

1.000 kr. pr. garanti, prov. 3 % p.a. 

Garanti ERHVERV - Etablering/forhøjelse 
Garantiprovisionen beregnes for hvert påbegyndt kvartal. Minimum kr. 150,-.  
Denne provision beregnes automatisk og forud, når garantien etableres.  
Ændringsgebyr udgør kr. 750. 
Ændringsgebyr beregnes også ved nedskrivning af AB-92-garantier fra 15% til 
10% og ved nedskrivning fra 10% til 2%.  

750 kr. pr. garanti, 
+ 3 - 4 % provision p.a. 

Garanti for kreditforeningssag, etablering/forhøjelse 0 kr. pr. garanti, prov. 0 % p.a. 

 

*  Der tages dog ikke gebyr, såfremt der samtidig betales ”Boligpakkegebyr”. 
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Kontogebyr 
  Kr. Pr. 

Kontogebyr inkl. net- og mobilbank – Fordelskunder* gratis   

Kontogebyr inkl. net- og mobilbank (Gebyret dækker alle konti) 115 kr.  pr. kvartal** 

  

 
* GÆLDENDE PR. 31. DECEMBER 2021   

Fordelskunder får det bedste  

Vi ønsker at give vores kunder, som benytter os meget, de bedst mulige vilkår.  
Fordelsprogrammet belønner de mange kunder, der bakker op om deres lokale Sparekasse ved at samle deres forretninger hos os. Det synes vi er 
god logik. 
 

Sådan bliver du fordelskunde 

 
 
1. Ved NemKonto forstås:  

• Du er privatkunde og har NemKonto i Sparekassen  

• Du er 29 år eller derover (Er du 28 år eller derunder, er du med i vores Ungdomskoncept)  
 

2. Ved Forretningsomfang forstås:  

• Husstanden skal have forretningsomfang på mindst 100.000 kr. (Måles 30/6 og 31/12)  
Forretningsomfanget er din samlede restgæld på lån, træk på kreditter og investeringsprodukter fra Sparinvest, Lokal Puljeinvest og 
Bankinvest  

eller  

• Et realkreditlån fra Totalkredit eller DLR kredit på mindst 800.000 kr. (Måles 30/6 og 31/12)  
 

3. Ved Garant forstås:  

• Husstanden er Garant i Dragsholm Sparekasse for mindst 20.000 kr.  
Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapitalgrundlag. Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige 
problemer, kan du risikere at miste din garantkapital. Det skal under-streges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital. 
Indestående på garantbevis er derfor ikke dækket i Garantiformuens dækning af indeståender optil 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) 

 
Læs mere på https://www.dragsholmsparekasse.dk/fordelskunde 
 
 
** Gebyret opkræves den 1. februar, den 1. maj, den 1. august og den 1. november. 

  

https://www.dragsholmsparekasse.dk/fordelskunde
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Kort 

Visa/Dankort og Dankort 
 Kr. Pr. 

Dankort, bestilling (= 1. års kortafgift)  gratis  pr. kort 

Dankort, kortafgift gratis pr. år  

Genbestilling af pinkode 50 kr. pr. bestilling 

Kort, hastebestilling 250 kr. pr. bestilling 

Kortindsigelse, uberettiget gratis pr. indsigelse 

Kortudskiftning, ekstraordinær 150 kr. pr. kort 

Spærring af kort – På foranledning af kunden gratis  

Spærring af kort – På foranledning af Sparekassen (misbrug) 300  

Udbetaling i Dragsholm Sparekasse automater gratis  

Udbetaling i fremmed pengeautomater i Danmark 5 kr. pr. udbetaling 

Visa/Dankort, udbetaling i udenlandske pengeautomater i EU 5 kr. pr. udbetaling 

Visa/Dankort, udbetaling i udenlandske pengeautomater uden for EU 30 kr. pr. udbetaling 

Visa/Dankort, bestilling (= 1. års kortafgift) 200 kr. pr. kort 

Visa/Dankort, Fordelskunder*, bestilling (= 1. års kortafgift) 150 kr. pr. kort 

Visa/Dankort, Garanter og ungdomskunder, bestilling (= 1. års kortafgift) gratis for Garanter med minimum 20.000 
kr. i garantkapital, Max 17- og Max 28 
kunder. Prisen gælder for et kort. 

Visa/Dankort, kortafgift 200 kr. pr. år 

Visa/Dankort, Fordelskunder*, kortafgift 150 kr. pr. år 

Visa/Dankort, Garanter og ungdomskunder, kortafgift gratis for Garanter med minimum 20.000 
kr. i garantkapital, Max 17- og Max 28 
kunder. Prisen gælder for et kort. 

Visa/Dankort, forøgelse af forbrugslimit 250 kr. pr. ændring 

Visa/Dankort med individuelt billede 75 kr. pr. kort + kortafgift 

 

Øvrige betingelser for: Visa/Dankort og Dankort 

For kontanthævninger i kontantautomater gælder følgende begrænsninger: 

Dragsholm Sparekasses egne automater: 15.000 kroner pr. dag mandag-fredag klokken 9 til 18 ellers 6.000 kroner pr. dag. 

Automater i pengeinstitutter tilknyttet Skandinavisk Data Center A/S: 6.000 kroner pr. dag. 

Øvrige danske pengeinstitutter: 2.000 kroner pr. dag. 

Udenlandske automater: 2.000 kroner pr. dag, dog maks. 25.000 kroner pr. løbende 30 dage. 

 

Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde: 

Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Kursen fastsat af VISA på ekspeditionsdagen i Sparekassen tillagt 1 procent. 

Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen tillagt 1,5 procent. Undtagelser kan forekomme. 

Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. 

 

 

*Du kan læse mere om at være Fordelskunde på side 2 i Prisinformationen under afsnittet: ”Sådan bliver du fordelskunde” 
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Mastercard – kreditkort 
 Kr. Pr. 

Mastercard Standard, familiekort til privat, bestilling (= 1. års kortafgift) 95 kr. pr. år 

Mastercard Standard, familiekort til privat, kortafgift 95 kr. pr. år 

Mastercard Standard, privat, bestilling (= 1. års kortafgift) 200 kr. pr. kort 

Mastercard Standard, privat, Fordelskunder*, bestilling (= 1. års kortafgift) 150 kr. pr. kort 

Mastercard Standard, privat, kortafgift 200 kr. pr. år 

Mastercard Standard, privat, Fordelskunder*, kortafgift 150 kr. pr. år 

Mastercard Guld, familiekort til privat, bestilling (= 1. års kortafgift) 195 kr. pr. kort 

Mastercard Guld, familiekort til privat, kortafgift 195 kr. pr. år 

Mastercard Guld, firma, bestilling (= 1. års kortafgift) 995 kr. pr. kort 

Mastercard Guld, firma, kortafgift 995 kr. pr. år 

Mastercard Guld, privat, bestilling (= 1. års kortafgift) 995 kr. pr. kort 

Mastercard Guld, privat, kortafgift 995 kr. pr. år 

Mastercard Platinum, familiekort til privat, bestilling (= 1. års kortafgift) 195 kr. pr. kort 

Mastercard Platinum, familiekort til privat, kortafgift 195 kr. pr. år 

Mastercard Platinum, firma, bestilling (= 1. års kortafgift) 1.495 kr. pr. kort 

Mastercard Platinum, firma, kortafgift 1.495 kr. pr. år 

Mastercard Platinum, privat, bestilling (= 1. års kortafgift) 1.495 kr. pr. kort 

Mastercard Platinum, privat, kortafgift 1.495 kr. pr. år 

Mastercard, genbestilling af pinkode 25 kr. pr. bestilling 

Mastercard, kontanthævning i indenlandske pengeautomater 50 kr. pr. hævning 

Mastercard, kontanthævning i udenlandske pengeautomater 50 kr. pr. hævning 

Mastercard med individuelt billede (Pris for tilvalg) 60 kr. pr. kort + kortafgift 

 

For kontanthævninger i kontantautomater gælder følgende begrænsninger 

Mastercard Standard: 3.000 kroner pr. dag, maks. 15.000 kroner pr. løbende 30 dage. 

Mastercard Guld: 6.000 kroner pr. dag, maks. 30.000 kroner pr. løbende 30 dage. 

Mastercard Platinum: 10.000 kroner pr. dag, maks. 50.000 kroner pr. løbende 30 dage. 

 

Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde: 

Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Dragsholm Sparekasses markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 1,5 procent. 

Andre Dagligt offentliggjorte valutaer: Dragsholm Sparekasses markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 2,0 procent. 

Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. 

 

*Du kan læse mere om at være Fordelskunde på side 2 i Prisinformationen under afsnittet: ”Sådan bliver du fordelskunde” 
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Mastercard – debetkort 
 Kr. Pr. 

Mastercard Standard Debet, bestilling (= 1. års kortafgift) 200 kr. pr. kort 

Mastercard Standard Debet, Fordelskunder*, bestilling (= 1. års kortafgift) 150 kr. pr. kort 

Mastercard Standard Debet, kortafgift 200 kr. pr. år 

Mastercard Standard Debet, Fordelskunder*, kortafgift 150 kr. pr. år 

Mastercard Standard Debet, 13-28 årige, bestilling (= 1. års kortafgift) gratis Et gratis kort pr. kunde, herefter 
normal pris  

Mastercard Standard Debet, 13-28 årige, kortafgift gratis Et gratis kort pr. kunde, herefter 
normal pris 

Mastercard Guld Debet, bestilling (= 1. års kortafgift) 500 kr. pr. kort 

Mastercard Guld Debet, kortafgift 500 kr. pr. år 

Mastercard Platin Debet, bestilling (= 1. års kortafgift) 1.000 kr. pr. kort 

Mastercard Platin Debet, kortafgift 1.000 kr. pr. år 

Mastercard Firma Guld Debet, bestilling (= 1. års kortafgift) 500 kr. pr. kort 

Mastercard Firma Guld Debet, kortafgift 500 kr. pr. år 

Mastercard Firma Platinum Debet, bestilling (= 1. års kortafgift) 1.000 kr. pr. kort 

Mastercard Firma Platinum Debet, kortafgift 1.000 kr. pr. år 

Mastercard med individuelt billede (Pris for tilvalg) 60 kr. pr. kort + kortafgift 

Genbestilling af pinkode 25 kr. pr. bestilling 

Udbetaling i fremmede pengeautomater i Danmark 5 kr. pr. udbetaling 

Udbetaling i udenlandske pengeautomater 5 kr. pr. udbetaling 

 

For kontanthævninger i kontantautomater gælder følgende begrænsninger 

Mastercard Standard Debet: 5.000 kroner pr. dag, maks. 30.000 kroner pr. løbende 30 dage. 

 

Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde: 

Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Dragsholm Sparekasses markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 1,5 procent. 

Andre Dagligt offentliggjorte valutaer: Dragsholm Sparekasses markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 2,0 procent. 

Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.
  

 

*Du kan læse mere om at være Fordelskunde på side 2 i Prisinformationen under afsnittet: ”Sådan bliver du Fordelskunde” 
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Udland 
Pengeoverførsel indenfor EU/EØS i EUR* kr. pr. 

Pengeoverførsel fra udlandet med korrekte kontooplysninger 0 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel fra udlandet ikke-korrekte kontooplysninger 100 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet via netbank** 0 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet via afdeling** 150 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet, ekspres via netbank*** 290 kr. + 0,1 % pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet, ekspres via afdeling*** 500 kr. + 0,1 % pr. overførsel 

Pengeoverførsel der kræver manuel tilretning pga. fejl i IBAN eller lign. 125 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet, ændring/efterlysning 350 kr. + udl. omk. pr. overførsel 

 

Pengeoverførsel udenfor EU/EØS   

Pengeoverførsel fra udlandet med korrekte kontooplysninger 30 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel fra udlandet ikke-korrekte kontooplysninger 100 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet via netbank**** 50 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet via afdeling**** 250 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet, ekspres via netbank*** 290 kr. + 0,1 % pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet, ekspres via afdeling*** 500 kr. + 0,1 % pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle 

omkostninger***** 
200 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel der kræver manuel tilretning pga. fejl i IBAN eller lign. 125 kr. pr. overførsel 

Pengeoverførsel til udlandet, ændring/efterlysning 350 kr. + udl. omk. pr. overførsel 

 

Øvrige   

Valutahævning i automat, EUR 5 kr. pr. ekspedition 

Valutaveksling, kasseekspedition 30 kr. pr. ekspedition 

 

* Med korrekt IBAN, BIC og omkostningskoden SHA 

** Beløbet er til disposition dagen efter ekspeditionsdagen 

*** Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank på ekspeditionsdagen for DKK. USD, EUR, SEK, NOK, CHF og GBP. 
Øvrige møntsorter er til disposition næste dag 

**** Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank to dage efter ekspeditionsdagen 

***** Hvis de udenlandske omkostninger overstiger DKK 200 opkræves differencen 

 

Valutamarginaler 

Betalinger til- og fra udlandet afregnes efter Dragsholm Sparekasses markedskurs 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 Hong Kong 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 1,300 CNY Kina 0,450 

 
Kontantvaluta afregnes efter andre marginaler. 
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Værdipapirhandel og depot 
    

Kurtage, handel via Netbank: Kurtage af kursværdi Minimum   Kr. Maksimum  Kr. 

Kurtage, aktier noteret på Dansk OTC 1,00% 500,00  

Kurtage, danske, finske, norske, svenske aktier og invest.beviser 0,15% 29,00  

Kurtage, øvrige udenlandske 0,60% 150,00  

Kurtage, obligationer 0,10% 50,00  

Kurtage, unoterede danske aktier og investeringsbeviser 1,00% 175,00  

Kurtage, unoterede udenlandske aktier og investeringsbeviser 1,00% 500,00  

    

Kurtage, handel via rådgiver:    

Kurtage, aktier noteret på Dansk OTC 1,00% 500,00  

Kurtage, danske, finske, norske, svenske aktier og 
investeringsbeviser, beløb op til kr. 100.000 0,75% 175,00 500,00 

Kurtage, danske, finske, norske, svenske aktier og 
investeringsbeviser, beløb over kr. 100.000 0,50%   

Kurtage, øvrige udenlandske aktier, beløb op til kr. 100.000 1,00% 400,00  

Kurtage, øvrige udenlandske aktier, beløb over kr. 100.000 0,75%   

Kurtage, danske obligationer, beløb op til kr. 3.000.000 0,15% 175,00 3.000,00 

Kurtage, danske obligationer, beløb over kr. 3.000.000 0,10%   

Kurtage, øvrige udenlandske obligationer, beløb op til kr. 
3.000.000 0,25% 400,00 3.750,00 

Kurtage, øvrige udenlandske obligationer, beløb over kr. 
3.000.000 0,125%   

Kurtage, handel med fysiske danske obligationer 0,25% 175,00  

Kurtage, unoterede danske aktier og investeringsbeviser 1,00% 175,00  

Kurtage, unoterede udenlandske aktier og investeringsviser 1,00% 500,00  

    

Kurtage, handel i øvrigt:    

Kurtage, aktie og tegningsretter 1,00% 100,00  

    

Depotgebyr, VP-papirer: Kr.   

Kontogebyr, grundgebyr pr. år (inkl. moms) 62,50   

Fondskodegebyr pr. år (inkl. moms) 32,50   

Transaktionsbestemte gebyrer pr. hændelse:    

Aktieemission (inkl. moms) 20,00   

Gebyrnota (inkl. moms) 20,00   

Kreditnota (inkl. moms) 20,00   

Rentebehandling / udlodning (inkl. moms) 20,00   

Rente-, udtræks og ændringsmeddelelse (inkl. moms) 20,00   

Skatteopgørelse (inkl. moms) 20,00   

Transaktionsgebyr uden moms (vil fremgå af nota) 18,00   

    

Depotgebyr, pantebreve / ej VP-papirer:    

Opbevaring af værdipapirer, af restgæld/kursværdien op til kr. 
500.000 0,200 % p.a. *  

Opbevaring af værdipapirer, af restgæld/kursværdien over kr. 
500.000 0,125 % p.a.   

* dog minimum kr. 93,75 (inkl. moms) og maksimum kr. 
15.625,00 (inkl. moms), beregnet af højeste restgæld/kursværdi.    

    

Depotgebyr, udenlandske værdipapirer:    

Opbevaring af udenlandske værdipapirer, af kursværdien op til 
kr. 500.000 0,300 % p.a.  **  

Opbevaring af udenlandske værdipapirer, af kursværdien over kr. 
500.000 0,200 % p.a.   

** dog minimum kr. 312,50 (inkl. moms), beregnet af højeste 
kursværdi    

    

Transaktionsbestemte gebyrer pr. hændelse:    

Udbyttenota (inkl. moms) 37,50   

Overførsel af udenlandsk fondskode fra et depot til andet 
depot/pengeinstitut, pr. fondskode 400,00 + udenl. omk.  
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Øvrige gebyrer:    

Pantebrevsydelser, opkrævning pr. gang (incl. moms) 45,00   

Påkravsbrev pr. gang 100,00   

Ekstraordinært afdrag, pr. gang 750,00   

Debitorskifte pantebrev 750,00   

Respektpåtegning pantebrev 750,00   
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Øvrige 

Betalingsformidling 
  Kr. Pr. 

Beløbsoverførsel manuelt foretaget af Dragsholm Sparekasse 50 kr.  pr. overførsel 

Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (Via medarbejder i sparekassen), (gratis via 
netbank) 

150 kr.  pr. ekspedition 

Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering for gennemført overførsel 25 kr. pr. kvittering 

Beløbsoverførsel, returnering af uanbringelige beløb i fremmed pengeinstitut 25 kr. pr. returneret beløb 

BS-betalinger - Direkte debitering gratis  

Fast kontooverførsel, oprettelse (Via netbank) gratis  

Fast kontooverførsel (Via netbank) gratis  

Fast kontooverførsel, oprettelse (Via medarbejder i sparekassen) gratis  

Fast kontooverførsel (Via medarbejder i sparekassen) gratis  

FI-kort, kun egne kunder, tilmelding til BS er et krav (gratis via netbank) 25 kr. pr. indbetalingskort 

FI-kort, papiradvisering 40 kr. pr. advis 

FI-kort, oprettelse som kreditor  700 kr. pr. ekspedition 

FI-kort, FI kreditor - Løbende abonnement  gratis   

FI-kort, Rejectgebyr ved fejl i indbetalingskort 8 kr. pr. stk. 

Kontoudskrift, 1 gang årligt 25 kr. pr. kontoudskrift 

Kontoudskrift med faste tilbagevendende intervaller 25 kr. pr. kontoudskrift 

Kontoudskrift med påmindelse om overtræk 100 kr. pr. kontoudskrift 

Kontoudskrift på anfordring 35 kr. pr. kontoudskrift 

Kontoudskrift ved bevægelsesantal under 150 bevægelser 25 kr. pr. kontoudskrift 

Overførsel med lang besked til modtager 15 kr. pr. overførsel 

Returnering af BS-betaling 300 kr. pr. betaling 

Returnering af dankortnota 300 kr. pr. nota 

Saldoforespørgsel 25 kr. pr. ekspedition 

Udbetaling ved kasseekspedition (Ved beløb under kr. 15.001 henvises til ATM) gratis  

Bobehandling 
 kr. pr. 

Anmeldelse af krav i dødsbo/konkursbo 500 kr. pr. anmeldelse 

Bodeling af pensionskonti i forbindelse med skilsmisse 0 kr. pr. konto 

Boopgørelse – almindelige indlånskonti 500 kr. pr. boopgørelse 

Boopgørelse – udlån 500 kr. pr. boopgørelse 

Boks 
Boksleje, Lille 500 kr. pr. år, inkl. moms 

Boksleje, Mellem 700 kr. pr. år, inkl. moms 

Boksleje, Stor 900 kr. pr. år, inkl. moms 
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Diverse 
 kr. pr. 

Beskedservice via SMS/mail 0 kr. pr. besked 

Behandling af pant ved skifte ved fremmed pengeinstitut 0 kr. pr. pant 

Dataløn, afvisning/returnering af løn 500 kr. pr. afvisning 

Deponering, i henhold til Deponeringsloven 750 kr. pr. ekspedition 

Engagementsforespørgsler Timebetaling minimum 1 time 

Fotokopi 25 kr. pr. kopi 

Forsikringstjek 750 kr. pr. time 

Forsikringstjek – Fordelskunde* gratis  

Indsigt i registrerede personoplysninger (GDPR) – Skriftlig besvarelse 10 - 200 kr. Maks. kr. 200 pr. forespørgsel 

Investeringstjek 750 kr. pr. time 

Investeringstjek – Fordelskunde* gratis  

Klientkonto - Oprettelse af separat konto 1.000 kr. pr. oprettelse 

Optælling af mønt for ikke-kunder 1% + 250 kr. pr. optælling 

Overførsel af pensionskonti til fremmed pengeinstitut 500 kr. pr. konto 

Overførsel af pensionskonti med depot til fremmed pengeinstitut 800 kr. pr. konto + 500 kr. pr. udenlandsk 
fondskode 

Pensionstjek 750 kr. pr. time 

Pensionstjek – Fordelskunde* gratis  

Timebetaling 750 kr. pr. time 

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

Tuttet mønt til kunder 2 kr. pr. mønttut dog min. 50 kr.  

Økonomitjek 750 kr. pr. time 

Økonomitjek – Fordelskunde* gratis  

Erhverv 
 kr. pr. 

Oprettelse af nyt kundeforhold 2.500 – 5.000 kr.  Pr. CVR nummer 

Døgnboksaftale (Oprettes kun til erhvervskunder) 0 – 3.000 kr.  pr. år (Omsætningsafhængigt) 

Foreninger 
 kr. pr. 

Foreninger med vedtægter – Oprettelse af nyt kundeforhold 1.000 kr. pr. oprettelse 

Foreninger med vedtægter, ændring i fuldmagt, vedtægter, oprettelse af ekstra 
konti, mm. 

500 kr. pr. ændring 

Netbank 
 kr. pr. 

Netbank Erhverv 0 pr. netbanksaftale 

Netbank Privat  0 pr. netbanksaftale 

Pension 
 kr. pr. 

Pensionskonti, gebyr for førtidig opgørelse, deludbetaling, konvertering, 

afgiftsberigtigelse eller sammenlægning af pensionskonti/-ordninger 

 

750 kr. 

 

pr. ekspedition 

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

Pensionskonti, opgørelse af pensionskonti ved dødsfald med afregning af boafgift  

875 kr. 

 

pr. pensionskonto 

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

 

*Du kan læse mere om at være Fordelskunde på side 2 i Prisinformationen under afsnittet: ”Sådan bliver du Fordelskunde” 

 


