Danske Andelskassers Bank A/S ændrer
priser og rentesatser og indfører nye priser
i løbende aftaleforhold
Danske Andelskassers Bank A/S ændrer udvalgte eksisterende priser og indfører nye priser (gebyrer) i løbende
aftaleforhold samt nedsætter rentesatserne på udvalgte variabelt forrentede indlånskonti med op til 1,00 %-point.
Ændringerne gælder for både bankens privat- og erhvervskunder. Priserne ændrer sig således:
Produkt

Førpris

Ny pris

Ikrafttrædelsesdato

Udenlandske værdipapirer
Opbevaringsgebyr – obligationer

0,375 % af højeste kursværdi
i perioden op til kr. 500.000
min. kr. 375,00
0,375 % af højeste kursvær- 0,250 % af højeste kursværdi op til kr. 500.000 minimum di i perioden fra kr. 500.000
kr. 375,00
og opefter

Opbevaringsgebyr – aktier

0,25 % af højeste kursværdi
på kr. 500.000 og derover
min. kr. 1.875

0,375 % af højeste kursværdi
i perioden op til kr. 500.000
min. kr. 375,00
0,250 % af højeste kursværdi i perioden fra kr. 500.000
og opefter

1. maj 2018

1. maj 2018

Handel med værdipapirer
Handel med udenlandske obligationer

1,00 %

0,25 % min. kr. 500

1. maj 2018

kr. 500

0,75 % min. kr. 500

1. maj 2018

kr. 18

kr. 20

1. maj 2018

Salg af værdipapirer fra pensionsdepot til frit depot
pris pr. fondskode

Nyt

kr. 200

1. maj 2018

Ekspedition af meddelelse til Skat pga. manglende kurs

Nyt

kr. 300

1. maj 2018

Meddelelse til selskab pga. afnotering af værdipapirer

Nyt

kr. 300

1. maj 2018

Prioriteringsgebyr
- Privat
- Erhverv

Kr. 4.000
Kr. 5.000

Kr. 4.500
Minimum kr. 6.000

1. maj 2018

Garantiprovision - realkredit

1,75 % min. kr. 2.000

1,75 % min kr. 2.500

1. maj 2018

Garantiprovision - Forhåndslånsgaranti

1,75 % min. kr. 2.000

1,75 % min kr. 2.500

1. maj 2018

Købers overtagelse af ejerpantebrev i bolighandel

kr. 500

kr. 1.000

1. maj 2018

kr. 40

kr. 50

1. maj 2018

Timesats særlige opgaver og serviceydelser, pr. time

kr. 800

kr. 1.000

1. maj 2018

Opdeling af lån/kredit ved skilsmisse, pr. lån/kredit

nyt

kr. 1.000

1. maj 2018

Ændring af sikkerheder ved skilsmisse

nyt

kr. 1.000

1. maj 2018

Bankens ekspedition ved gældsoverdragelse
på realkreditlån, pr. lån

nyt

Kr. 1.000

1. maj 2018

Basal Betalingskonto, pr. år

kr. 180

kr. 480

1. maj 2018

Visa/Dankort, MasterCard debet og MasterCard standard
(privat og erhverv)

kr. 150

kr. 180

1. maj 2018

MasterCard, Guld (Privat og Erhverv)

kr. 845

kr. 945

1. maj 2018

MasterCard, Platin (Privat og Erhverv)

kr. 1.895

kr. 2.195

1. maj 2018

Depotgebyr
Emission af udenlandske værdipapirer
Obligationer, aktier og investeringsforeningsandele
Transaktionsgebyr ved beholdningsændring
(ved køb/salg eller konto tilkonto overførsel)
Pension

Fast ejendom

Ekspeditioner i kassen, filial og pr. telefon
Indbetalingskort i kassen
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Øvrige gebyrer

Betalingskort

Ændringen af prisen for betalingskort påvirker de årlige omkostninger i procent for MasterCard - Kredit. De nye årlige
omkostninger i procent vil pr. ikrafttrædelsesdagen fremgå af bankens prisbog, der findes på andelskassen.dk
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I Danske Andelskassers Bank A/S tilstræber vi, at der er en fair fordeling imellem de serviceydelser, du benytter og
den pris, du betaler for serviceydelserne. Du skal altså i mindst muligt omfang betale for de serviceydelser, andre
kunder efterspørger, og de andre kunder skal i mindst muligt omfang betale for de serviceydelser, som du benytter.
Derfor indfører vi et kontogebyr, der skal dække en del af de omkostninger, vi som pengeinstitut har ved at stille
konti til rådighed for dig som kunde. Vilkårene for kontogebyr er følgende:
Produkt

Før pris

Ny pris

Ikrafttrædelsesdato

Kontogebyr
Kontogebyr, pr. kunde

Nyt

kr. 25 pr. måned.
Opkræves månedsvis forud

1. maj 2018

Vilkår for kontogebyr:
Hvem er omfattet (se nedenfor hvordan du kan blive
fritaget for at betale kontogebyret)

Alle private kunder over 18 år, foreninger, klubber og lignende

Du kan blive fritaget for at betale kontogebyret, hvis:

Du kan blive fritaget for at betale kontogebyret, hvis:
1) Du (til sammen med eventuel ægtefælle/samlever, der bor på samme adresse) har
et samlet forretningsomfang på min. kr. 100.000 i Danske Andelskassers Bank A/S
eller
2) Du er under 29 år og er en del af bankens ungdomskoncept (det er du, hvis du har
en Club 18-28 konto eller en Spar’ op-konto)
eller
3) Du er folkepensionist og har din daglige økonomi, herunder din lønkonto/pensionskonto, NemKonto og BS-aftaler i Danske Andelskassers Bank A/S
Eller
4) Du udelukkende har en Basal Indlånskonto i Danske Andelskassers Bank A/S
Eller
5) Du udelukkende har en Basal Betalingskonto i Danske Andelskassers Bank A/S
Den 5. sidste bankdag i hvert kvartal ser vi på, om du opfylder betingelserne for at
blive fritaget for kontogebyret.

Forretningsomfang

Vi udregner dit forretningsomfang den 5. sidste bankdag i hvert kvartal med virkning
fra førstkommende måned herefter. Forretningsomfanget udregnes som summen af
indlån, udlån, træk på kreditter, obligationsrestgæld hos Totalkredit og DLR kredit
(hvis lånet er formidlet via Danske Andelskassers Bank A/S) og depotværdi på investeringsaftaler i Danske Andelskassers Bank A/S. Investeringsaftaler forstås som
Eksklusiv Formuepleje, Investpleje Frie Midler, Investpleje VSO, Investeringsaftale
Mix, Investeringsaftale Pension.

Danske Andelskassers Bank A/S ændrer indlånsrenten på variabelt forrentede indlån for
bankens privat- og erhvervskunder. Indlånsrenten ændres således:

Uddannelses- og boligopsparing

Renteændring i procentpoint

Ny pris

Ikrafttrædelsesdato

-0,02 %

0,000 %

1. marts 2018

Club 18-28, Money Bunny og Scorekassen

-0,080 %

0,000 %

1. marts 2018

Spar’ Op

-0,400 %

0,100 %

1. marts 2018

Højrente, variabel
Saldo under 100.000 kr.
Saldo fra 100.000 kr.

-0,020 %
-0,100 %

0,000 %
0,000 %

1. marts 2018

Formuekonto
Saldo under 100.000 kr.
Saldo fra 100.000 kr. indtil 299.999 kr.
Saldo fra 300.000 kr. indtil 4.999.999 kr.
Saldo fra 5.000.000 kr.

-0,020 %
-0,020 %
-0,100 %
-0,020 %

0,000 %
0,000 %
0,000 %
0,000 %

Private Banking
Saldo under 100.000 kr.
Saldo fra 100.000 kr. indtil 299.999 kr.
Saldo fra 300.000 kr. indtil 4.999.999 kr.
Saldo fra 5.000.000 kr.

-0,020 %
-0,020 %
-0,100 %
-0,020 %

0,000 %
0,000 %
0,000 %
0,000 %

Andelskassekonto
Saldo under 100.000 kr.
Saldo fra 100.000 kr. indtil 299.999 kr.
Saldo fra 300.000 kr. indtil 4.999.999 kr.
Saldo fra 5.000.000 kr.

-0,020 %
-0,020 %
-0,020 %
-0,020 %

0,000 %
0,000 %
0,000 %
0,000 %

Aktionærkonto
Saldo under 100.000 kr.
Saldo fra 100.000 kr. indtil 299.999 kr.
Saldo fra 300.000 kr. indtil 4.999.999 kr.
Saldo fra 5.000.000 kr.

-0,020 %
-0,020 %
-0,100 %
-0,020 %

0,000 %
0,000 %
0,000 %
0,000 %
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Produkt

1. marts 2018

1. marts 2018
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Produkt

Renteændring i procentpoint

Ny pris

Ikrafttrædelsesdato

Aktionærkonto PLUS
Saldo under 100.000 kr.
Saldo fra 100.000 kr. indtil 299.999 kr.
Saldo fra 300.000 kr. indtil 4.999.999 kr.
Saldo fra 5.000.000 kr.

-0,020 %
-0,100 %
-0,150 %
-0,020 %

0,000 %
0,000 %
0,100 %
0,000 %

Børneopsparing
Saldo under 25.000 kr.
Saldo fra 25.000 kr.

-0,150 %
-0,400 %

0,100 %
0,100 %

1. marts 2018

Børneopsparing Aktionær
Saldo under 25.000 kr.
Saldo fra 25.000 kr.

-0,400 %
-0,800 %

0,200 %
0,200 %

1. marts 2018

Etableringskonto

-0,020 %

0,000 %

1. marts 2018

Iværksætterkonto

-0,020 %

0,000 %

1. marts 2018

Kapitalpension / Ratepension /
Alderspension /selvpension
Saldo under 25.000 kr.
Saldo fra 25.000 kr. indtil 99.999 kr.
Saldo fra 100.000 kr. indtil 299.999 kr.
Saldo fra 300.000 kr.

-0,020 %
-0,020 %
-0,020 %
-0,030 %

0,000 %
0,000 %
0,000 %
0,020 %

Indeks

-0,080 %

0,020 %

1. marts 2018

-0,02

0,000 %

1. marts 2018

-0,25 %

0,000 %

1. marts 2018

Bilkredit og Boligkredit, indlån

-0,02

0,000 %

1. marts 2018

Konjunkturudligning

-0,75

0,000 %

1. marts 2018

Fødselsdagskonto

-0,60 %

0,000 %

1. marts 2018

Aktiekredit, indlån

-0,002 %

0,000 %

1. marts 2018

-1,00 %

0,000 %

1. marts 2018

op til -0,125 %

0,000 %

1. marts 2018

På konti med højere indlånssatser end standardsatsen for
kontotypen nedsættes renten
med op til 0,50 %, således de
fremover følger standardsatsen
for kontotypen.

0,000 %

3, 12 og 24 måneders opsigelse
3 års opsigelse

Efterlønskonto
Byggekredit, indlån
Kombiløn, anfordring, lønkonto, budgetkonto,
kapitalkonto, erhvervskonto, Andelskassekonto,
Foreningskonto, klubkassekonto, Klientkonto samt
indlån på Byggekredit, Boligkredit og kassekredit

1. marts 2018

1. marts 2018

1. marts 2018

Rente- og prisændringerne gælder for både privat- og erhvervskunder.
Renteændringerne træder i kraft pr. 1. marts 2018.
Prisændringerne, herunder nye priser i løbende aftaleforhold træder først i kraft den 1. maj 2018.
Rente- og prisændringerne gennemføres af forretningsmæssige årsager, grundet det fortsat lave renteniveau og for at
dække de omkostninger, vi har ved at tilbyde de omfattede ydelser. Ændringer sker i henhold til bankens almindelige
forretningsbetingelser.
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De nye rentesatser og priser vil løbende fremgå af bankens prisbog på andelskassen.dk i takt med ikrafttrædelsen.
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