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 Ung Kunde Fordels- 
kunde 

Fordel- 
kunde Plus 

Private 
Banking 

Bemærkninger 

Overførsler til udlandet  
SEPA-betalinger indenfor EU/EØS* 
Betaling via netbank    0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Valør 1 bankdag 

Betaling ved henvendelse 40 kr. 40 kr. 40 kr. 40 kr. 40 kr. Bestilling ved henvendelse 
inden kl. 14.00 

Andre betalinger 
SWIFT alm.* via netbank 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. Valør 2 bankdag 

SWIFT alm.* ved henvendelse 
 

300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. Bestilling ved henvendelse 
inden kl. 14.00 
Valør 2 bankdag 

SWIFT haster* via netbank 400 kr. + 
0,1 % 

400 kr. + 
0,1 % 

400 kr. + 
0,1 % 

400 kr. + 
0,1 % 

400 kr. + 
0,1 % 

Valør 1 eller 0 bankdage 

SWIFT haster* ved 
henvendelse 
 

500 kr. + 
0,1 % 

500 kr. + 
0,1 % 

500 kr. + 
0,1 % 

500 kr. + 
0,1 % 

500 kr. + 
0,1 % 

Bestilling inden kl. 15.00 
USD og EUR valør samme 
dag bestilles inden kl. 13.00 
Valør 1 eller 0 bankdage 

Overførsler 500 kr. + 
0,1 % 

500 kr. + 
0,1 % 

500 kr. + 
0,1 % 

500 kr. + 
0,1 % 

500 kr. + 
0,1 % 

Valør samme dag 

Overførsel via 
Nationalbanken* 

250 kr. 250 kr. 250 kr. 250 kr. 250 kr. Bestilling inden kl. 13.00 
Overførsel > 1 mio. kr. til 
disposition samme dag hos 
modtager.  

Reparationsgebyr*  100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. F.eks. manglende BIC eller 
IBAN nr. 

Udenlandske omkostninger 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. Afholdes generelt forud af 
afsender af betalingen.       
Ved væsentlige afvigelser 
efterdebiteres yderligere 
omkostninger 

Betalinger stoppet i udlandet 375 kr. 375 kr. 375 kr. 375 kr. 375 kr.  

Turistoverførsel Kontakt Udlandsafdelingen  

Advisering 150 kr. 150 kr. 150 kr. 150 kr. 150 kr. Til beløbsmodtager 

Mail 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. Af afregning eller swiftkopi 

Arkivsøgning 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. Oplysninger på tidligere 
overførsel 

Sletning af betaling 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. Betaling sket via Netbank 

Tilbagekaldelse/ændring/ 
efterlysning* 

375 kr. 375 kr. 375 kr. 375 kr. 375 kr. På kundens foranledning 

Tilbagekaldelse/ændring/ 
efterlysning* 
ved mere end 2 måneder efter 
betalingstidspunktet 

750 kr. 750 kr. 750 kr. 750 kr. 750 kr. På kundens foranledning 

Timesats 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Alle typer arbejdsopgaver 

* Overførsler sker for kundens regning og risiko. Andelskassen er ikke ansvarlig for forsinkelser og fejl forårsaget af det/de 
udenlandske pengeinstitutter, som videreformidler overførslen, samt for soliditeten af disse pengeinstitutter. Andelskassen 
forbeholder sig ret til at efterdebitere omkostninger opkrævet af udenlandske pengeinstitutter, f.eks. pga. overførsler fremsendt med 
ukorrekte/forkerte oplysninger som er indtastet/oplyst af ordregiver. Dette gælder også ved tilbagekaldelse af betalinger. 
 
Ved betalingsordrer der kræver omveksling, vil afregning ske til dagens valutakurs på den dag, ordren bliver udført. Grundlaget for 
dagens valutakurs vil, medmindre andet er aftalt med kunden, være bankens referencekurs med et tillæg/fradrag, der oplyses ved 
forespørgsel 
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 Ung Kunde Fordels- 
kunde 

Fordel- 
kunde Plus 

Private 
Banking 

Bemærkninger 

Overførsler fra udlandet  
EU/SEPA til en betalingskonto  0 kr.  0 kr.  0 kr.  0 kr.  0 kr. Valør samme dag, hvis 

overførsel modtages før kl. 14 

SWIFT 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. Valør samme dag, hvis 
overførsel modtages før kl. 14 

Til manuel behandling 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. Valør samme dag, hvis 
overførsel modtages før kl. 14 

Reparationsgebyr 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. Manglende eller forkert 
krediteringskontonr. 

Advisering 100 kr.  100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. Telefonisk advisering ved 
beløb < 200.000 kr. 

Videreforsendelse 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.  

Returnering 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr.  

Afregning sker med forbehold for korrekt betalingsindgang og med regres i tilfælde af manglende/forsinket honorering. Evt. 
udenlandske omkostninger forbeholdes efterdebiteret. 
Udebliver inddækning af en betaling fra udlandet, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra kundens konto. 

 
 Ung Kunde Fordels- 

kunde 
Fordel- 

kunde Plus 
Private 

Banking 
Bemærkninger 

Øvrige udland 
Valutakonto 
Overførsel via netbank 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Overførsel mellem egne konti  

Overførsel ved henvendelse 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. Overførsel mellem egne konti 
udført af Andelskassen 

 


