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1. Rentesatser indlån* 

 

Kontoform Rente i % 
 

Saldo i kr. 
 

Særlige vilkår 

Lønkonti      
Lønkonto 0,000     

Basal indlånskonto 0,000    Årligt gebyr kr. 188,-, betales forud med kr. 47,- pr. kvartal. 
Der tilknyttes MasterCard Debit til kontoen. 

Basal betalingskonto 0,000    Årligt gebyr kr. 600,-, betales bagud med kr. 50,- pr. måned. 
Der tilknyttes MasterCard Debit til kontoen, mulighed for Netbank privat, mobilbank og Betalingsservice. 

Budgetkonto 0,000     
1828-konto 1,000    Alene for aldersgruppen 18-28 år 
1317-konto 1,000    Alene for aldersgruppen 13-17 år 
Kvik-konto 1,000    Alene for aldersgruppen 0-12 år 
Seniorkonto 0,000    Aldersgruppen for 65 år og derover 
Foreningskonto 0,000     
Klientkonto 0,000     
Separat klientkonto 0,000     
      

Opsparing      
Skjern Bank opsparing  
indestående 0,00 – 100.000,00 

 
1,000 

   Kontoen kan kun benyttes af privatkunder 

Skjern Bank opsparing  
indestående 100.000,01 – 500.000,00 

 
1,250 

   Kontoen kan kun benyttes af privatkunder 

Skjern Bank opsparing  
indestående 500.000,01 – max 5.000.000,00 

 
1,500 

   Kontoen kan kun benyttes af privatkunder 

ErhvervsOpsparing  
indestående 0,00 – 100.000,00 

 
0,600 

    

ErhvervsOpsparing  
indestående 100.000,01 – 500.000,00 

 
0,800 

    

ErhvervsOpsparing  
indestående 500.000,01 – max. 5.000.000,00 

 
1,000 

    

Indlån 0,000     
Deponeringskonto 0,000     
Sikringskonto - bolig 0,000     
Anfordring 0,000     
Aktiesparekonto 0,000     
Boligkonto (1) 1,600    + 3% bonus ved opfyldt mål, Dekort på 0,75% ved hævning udenfor boligformål 
Uddannelseskonto (1) 1,600    + 3% bonus ved opfyldt mål, Dekort på 0,75% ved hævning udenfor uddannelsesformål 
Konfirmandkonto 3,000    Efter d. 1/4-2024 ændres rentevilkår svarende til en 1317-konto. Der kan max. indskydes kr. 25.000 på 

kontoen, og der kan oprettes én konto pr. kunde. 
 
 
 

Kunder uden NemKonto 
Indlånsrenten for alt indestående er variabel og for nuværende 0,0 %. 
 
Der betales derudover et månedligt kontogebyr på 75 kr. (maks. 1 gebyr pr. CPR-nr. pr. måned) 
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Kontoform Rente i % 
 

Saldo i kr. 
 

Særlige vilkår 

Særlige indlån      
Kapitalpension, ratepension, 
aldersopsparing, selvpension og indeks 
indestående 0,00 kr. – 100.000,00 kr. 

 
 

1,100 

    

Kapitalpension, ratepension, 
aldersopsparing, selvpension og indeks 
indestående 100.000,01 kr. – 
500.000,00 kr. 

 
 
 

1,350 

    

Kapitalpension, ratepension, 
aldersopsparing, selvpension og indeks 
indestående over 500.000,01 kr. 

 
 

1,600 

    

Børneopsparing 1,600     
Boligopsparing 1,600    Med statspræmie 
Uddannelsesopsparing 1,600    Med statspræmie 
Etableringskonto 1,600     
Iværksætterkonto 1,600     

 
*For privatkunder uden Nemkonto i Skjern Bank er indlånsrentesatsen 0,0 %, og der tilskrives et månedligt gebyr på 75 kroner. 
 
 
Øvrige kommentarer: 

• Renteindtægter tilskrives én gang årligt. Renteudgifter tilskrives kvartalsvis. 
• Alle rentesatser er variable, hvis ikke andet er anført. 
• Der tages forbehold for pris-, rente- og provisionsændringer. 
• Validering, se særskilt materiale. 
• Aktuel sats adviseres på kontoudtog og Netbank. 
• Sker der overtræk på indlån, skal der betales overtræksrente på pt.9 %. 

 
Noter: 

 (1)  Bonus bogføres som rente ved starten af den løbende udbetaling. Betingelserne for bonusudbetalingen er for begge konti, at der har været indbetalinger på mindst 2.400 kr. pr. år i minimum 3 år og, at 
kontohaver har NemKonto i Skjern Bank. For Boligkontoen desuden a boligfinansieringen sker i eller gennem Skjern Bank. 
Maks. indskud er 250.000 kr. 
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2. Rentesatser udlån – Privat      

 

Rente i % Debitorrente i % 
ÅOP 

(Årlige omk i % før skat) 
Se skema nedenfor 

Etableringsomkostninger 

Særlige vilkår Risiko- 
klasse Stiftelses- 

provision 
Dokument- 
provision 

Gebyr for digital 
 tinglysning 

(pr. pantebrev) 

Tinglysnings- 
afgift 

 
A1 

 
Privatkredit 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 

 
7,70 – 11,70 

 
7,925 – 12,223 

 
 

9,204 – 13,675 
10,444 – 15,087 
12,822 – 17,811 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr.) 

    
 

 
A2 

 
1828-Studiekredit 
   

 
6,55 

 
6,713 

 
6,713 

 
 

 
 

   
Kun for 18 – 28 årige. 
Studerende dog til det fyldte 
30. år. 

Max 50.000 kr. 

 
 

 
B1 

 
Billån 

 
5,10 – 10,20 

 
5,198 – 10,597 

 
7,138 – 12,769 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr.) 

 
  1.250 kr. + 

1.000 kr. 

 
1.850 kr. + 1,5% 

+ 
panthaverdekla-

ration 950 kr. 

 
Sikkerhedsstillelse med  
pant i bilen 

 
 

B2 Elbillån 4,60 – 7,45 4,680 – 7,661 6,598 – 9,704 1.000 kr. 1,5% 
(min. 1.500 kr.) 

  1.250 kr. + 
1.000 kr. 

1.850 kr. + 1,5% 
+ 

panthaverdekla-
ration 950 kr. 

Sikkerhedsstillelse med  
pant i bilen 

 

 
 

 
Lån med anden 
sikkerhed 

 
7,20 – 11,70 

 
7,397 – 12,223 

 
7,663 – 12,555 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr.) 

  
 

 
Anden sikkerhed 

 
 

 
C1 

 
Skjern Bank Prioritet: 
  Foranst. restgæld 
  0-40% 
  0-60% 
  0-80% 

 
 

4,65 – 6,70 
4,20 – 6,20 
4,30 – 6,30 
4,60 – 6,60 

 
 

4,732 – 6,870 
4,267 – 6,346 
4,370 – 6,450 
4,680 – 6,765 

 
 

5,362 – 7,566 
4,884 – 7,025 
4,990 – 7,133 
5,309 – 7,458 

 
 

5.000 kr. 

  
 

  1.250 kr. + 
1.000 kr. 

 
 

1.825 kr. 1,45% 

 
 
Sikkerhedsstillelse med pant i 
fast ejendom indenfor 80% af 
ejendomsvurdering 

 
 
 

 
C2 

 
BoligMAX 
  BoligMAX 60 
  BoligMAX 80 
  BoligMAX 80-95 

 
 

5,05 – 9,175 
5,35 – 10,225 
6,65 – 10,70 

 
 

5,146 – 9,495 
5,458 – 10,624 
6,818 – 11,137 

 
 

5,786 – 10,283 
6,108 – 11,453 
7,509 – 11,981 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr.) 

 
  1.250 kr. + 

1.000 kr. 

 
1.825 kr. + 

1,45% 

 
Sikkerhedsstillelse med pant i 
fast ejendom 
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Rente i % Debitorrente i % 
ÅOP 

(Årlige omk i % før skat) 
Se skema nedenfor 

Etableringsomkostninger 

Særlige vilkår Risiko- 
klasse Stiftelses- 

provision 
Dokument- 
provision 

Gebyr for digital 
tinglysning 

(pr. pantebrev) 

Tinglysnings- 
afgift 

C3 Boliglån til 
energieffektivisering 
Boliglån til 
energieffektivisering 80 
 
 
Boliglån til 
energieffektivisering 80-
95 
 

 
 
 

4,85 – 9,20 
 
 
 

6,20 – 10,20 

 
 
 

4,939 – 9,522 
 
 
 

6,346 – 10,597 

 
 
 

5,573 – 10,306 
 
 
 

7,022 – 11,420 

 

1.000 kr. 

 

1,5% 
(min. 1.500 kr.) 

 
  1.250 kr. + 

1.000 kr. 

 
1.825 kr. + 

1,45% 

 
Sikkerhedsstillelse med pant i fast 
ejendom 

 
 

 
C4 

 
BoligMAX Kredit 
BoligMAX Kredit 60 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 
 
BoligMAX Kredit 80 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 

BoligMAX Kredit 80-95% 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 

 
 

5,15 – 8,15 
 
 
 
 

5,45 – 8,95 

 

 
6,95 – 10,70 

 

 
 

5,250 – 8,402 
 
 
 
 

5,562 – 9,255 
 
 
 
 

7,133 – 11,137 

 
 
 

5,676 – 8,957 
6,090 – 9,500 
6,887 – 10,559 

 
 

6,000 – 9,846 
6,426 – 10,428 
7,247 – 11,565 

 
 

7,6,34 – 11,815 
8,123 – 12,484 
9,072 – 13,800 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr.) 

 
   1.250 kr. + 

1.000 kr. 

 
1.825 kr. + 

1,45% 

 
Sikkerhedsstillelse med pant i fast 
ejendom 
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Rente i % Debitorrente i % 
ÅOP 

(Årlige omk i % før skat) 
Se skema nedenfor 

Etableringsomkostninger 

Særlige vilkår 
Risiko- 
klasse Stiftelses- 

provision 
Dokument- 
provision 

Gebyr for digital 
tinglysning 

(pr. pantebrev) 

Tinglysnings- 
afgift 

C5 
 

Andelsboliglån 
  Op til 50% 
  Op til 80% 
  Op til 100% 

 
4,60 – 8,95 
5,10 – 9,20 
5,95 – 9,45 

 
4,680 – 9,255 
5,198 – 9,522 
6,084 – 9,790 

 
5,306 – 10,029 
5,840 – 10,306 
6,752 – 10,583 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr.) 

 
   1.250 kr. + 

1.000 kr. 

 
1.825 kr. + 

1,45% 

 
Sikkerhedsstillelse med pant i fast 
ejendom 

 
 

C6 Andelsboligkredit 
Op til 50% 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 
 
Op til 80% 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 
 
Op til 100% 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 

 
4,85 – 9,20 

 
 
 
 

5,35 – 9,45 
 
 
 
 

6,20 – 9,70 

 
4,939 – 9,522 

 
 
 
 

5,458 – 9,790 
 
 
 
 

5,346 – 10,058 
 
 

 
 

5,353 – 10,126 
5,755– 10,719 
6,528 – 11,881 

 
 

5,892 – 10,406 
6,314 – 11,011 
7,127– 12,198 

 
 

6,814 – 10,686 
7,271 – 11,304 
8,155 – 12,517 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr.) 

 
   1.250 kr. + 

1.000 kr. 

 
1.825 kr. + 

1,45% 

 
Sikkerhedsstillelse med pant i fast 
ejendom 

 
 

 Lån  til vedvarende 
energi 

 
5,20 – 9,20 

 
5,302 – 9,522 

 
5,689 – 9,961 

 
2.000 kr. 

     
 

D1 Privatlån 8,95 – 12,20 9,255 – 12,770 12,132 – 15,825 1.000 kr. 1,5% 
(min. 1.500 kr.) 

    
 

 
 

Afregningskonto 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 

 
7,20 – 11,20 

 
7,397 – 11,679 

 
8,074 – 12,408 
8,740 – 13,111 
10,072 -14,517 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr. 
og max 5.000 

kr.) 

    
 

 Byggekonto 
  100% udnyttelse 
  50% udnyttelse 
  25% udnyttelse 

 
6,95 – 15,35 

 
7,133 – 16,256 

 
7,807– 17,046 
8,471 – 17,790          
9,799 – 19,278 

 
1.000 kr. 

 
1,5% 

(min. 1.500 kr. 
og max 5.000 

kr.) 

    
 

 
 Se særskilt materiale med eksempler på, hvordan kreditomkostningerne beregnes. 

 
Øvrige kommentarer 
- Alle rentesatser er variable – Der tages forbehold for pris-, rente- og provisionsændringer. 
- Aktuel sats og ændringer adviseres på kontoudtog og Netbank i det omfang, der er registreret pågældende trækningsret på kontoen. 
- Advisering sker med både pålydende og nominel sats. 
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      Standardforudsætninger for beregning af ÅOP (Årlige omkostninger i procent) før skat 

 Lånetype Hovedstol/ 
Trækningsret 

Samlet  
kreditbeløb Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse 

A1 Privatkredit 
 

52.500 kr. 50.000 kr. 5 år Stående lån Ingen 

A2 1828-kredit 
 

50.000 kr. 50.000 kr. 5 år Stående lån Ingen 

A3 Studiekredit 
 

25.000 kr. 25.000 kr. 5 år Stående lån Ingen 

B1 Billån 
 

212.422 kr. 200.000 kr. 7 år Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev (bil) på lånets hovedstol + 
etableringsomkostninger. 
Udbetaling på 20% forudsættes. 

B2 Elbillån 212.422 kr. 200.000 kr. 7 år Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev (bil) på lånets hovedstol + 
etableringsomkostninger. 
Udbetaling på 20% forudsættes. 

C1 Skjern Bank Prioritet 
 

262.975 kr. 250.000 kr. 20 år Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev på lånets hovedstol + 
etableringsomkostninger. 

C2 BoligMAX 
 

262.918 kr. 250.000 kr. 20 år Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev på lånets hovedstol + 
etableringsomkostninger. 

C3 Boliglån til 
energieffektivisering 
 

262.918 kr. 250.000 kr. 20 år Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev på lånets hovedstol + 
etableringsomkostninger. 

C4 BoligMAX Kredit 
 

262.918 kr. 250.000 kr. 20 år Stående lån Etablering af ejerpantebrev på lånets hovedstol + 
etableringsomkostninger. 

C5 Andelsboliglån 
 

262.918 kr. 250.000 kr. 20 år Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev på lånets hovedstol + 
etableringsomkostninger. 

C6 Andelsboligkredit 
 

262.918 kr. 250.000 kr. 20 år Stående lån Etablering af ejerpantebrev på lånets hovedstol + 
etableringsomkostninger. 

D1 Privatlån 
 

42.500 kr. 40.000 kr. 5 år Annuitetslån Ingen 

 Lån med anden sikkerhed 
 

254.822 kr. 250.000 kr. 20 år Annuitetslån Anden sikkerhed 

 Lån til vedvarende energi 
 

102.000 kr. 100.000 kr. 12 år Annuitetslån Ingen 

 Byggekonto 
 

1.006.000 kr. 1.000.000 kr. 1 år Stående lån Ingen 

 Afregningskonto 
 

1.006.000 kr. 1.000.000 kr. 1 år Stående lån Ingen 

                        Beregningsmåden følger www.pengepriser.dk 
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3. Kort 
3.1 Visa / Dankort /Hævekort 

 
Kortgebyr  
Årligt gebyr 
1317/1828-kunder med nemkonto 
Individuelt kortdesign pr. kort (1. kort til 1317/1828-kunder er gratis) 

200,00 kr. 
0,00 kr. 

150,00 kr. 
Hævebegrænsning og forbrugsmaksimum*  
Kontanthævning pr. dag 
Forbrugsmaksimum pr. løbende 30 dage ved brug af visadelen 

2.000,00 kr. 
25.000,00 kr. 

Ændring af forbrugsgrænse, undtagelsesvis og efter aftale 
Udbetaling af ekstraordinære store beløb VISA, pr. døgn 

200,00 kr. 
500,00 kr. 

*I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontanthævninger 
 
 

Øvrige priser  
Hastebestilling - Postnord 
Bestilling af erstatningskort – Visa/Dankort/hævekort, udover max 2 årligt 
Gebyr for aktivering af kort 
Gebyr for genbestilling af PIN-brev 

250,00 kr. 
100,00 kr. 
50,00 kr. 
50,00 kr. 

Spærring af kort på kundens foranledning 
Spærring ved misbrug og overtræk VISA/Dankort 
Uberettiget indsigelse 
Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) 
Returnering af dækningsløs postering 

0,00 kr. 
300,00 kr. 
500,00 kr. 
75,00 kr. 

300,00 kr. 
Fremsendelse med kurér 
Fremsendelse med kurér til ferieadresse eller lignende 

500,00 kr. 
Efter afregning 

Brug af VISA/Dankort/Hævekort i Danmark 
I Skjern Banks automater 
I andre pengeinstitutters automater 
I andre pengeinstitutters automater 1317 samt 1828 kunder 
Som betalingskort i forretninger tilsluttet VISA-systemet 

Brug af VISA/Dankort i udlandet 
I pengeautomater, ikke EURO-lande 
I pengeautomater, EURO-lande 
Som betalingskort i forretninger tilsluttet VISA-systemet 

 
0,00 kr. 
8,00 kr. 
0,00 kr. 
0,00 kr. 

 
Min. 30,00 kr. 

8,00 kr. 
0,00 kr. 

 
 

Omregningskurs ved brug i udlandet  
Europæiske valutaer offentliggjort på 
Valutakurser 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1%. 

Andre valutaer offentliggjort på 
Valutakurser 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1,5%. 
Undtagelser kan forekomme. 

Øvrige valutaer Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK jf. ovenfor. 
Undtagelser kan forekomme. 

 
Vi gør opmærksom på at Skjern Bank modtager provision af kortomsætningen. 
Opkrævet kortgebyr refunderes ikke. 
 
 

http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationale-kort/valutakurser/Pages/default.aspx
http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationale-kort/valutakurser/Pages/default.aspx
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3.2 MasterCard Debit 

 
Kortgebyr Standard Guld Platinum 
Privat 
1317/1828-kunder med nemkonto 
Erhverv 
MasterCard Young (13-17 år) 

200,00 kr. 
0,00 kr. 

200,00 kr. 
0,00 kr. 

895,00 kr. 
895,00 kr. 
895,00 kr. 
895,00 kr. 

- 

1.495,00 kr. 
1.495,00 kr. 
1.495,00 kr. 
1.495,00 kr. 

- 
Hævebegrænsninger og forbrugsmaksimum* Standard Guld Platinum 
Kontanthævninger pr. dag 
Forbrugsmaksimum pr. dag 
Kontanthævninger pr. dag (MasterCard Young) 
Forbrugsmaksimum pr. dag (MasterCard Young) 

5.000,00 kr. 
30.000,00 kr. 

3.000,00 kr. 
10.000,00 kr. 

7.000,00 kr. 
50.000,00 kr. 

- 
- 

10.000,00 kr. 
100.000,00 kr. – 250.000,00 kr. 

- 
- 

*I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger. 
 
 
Øvrige priser Standard Guld Platinum 
Oprettelsesgebyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 
Hastebestilling 250,00 kr. 250,00 kr. 250,00 kr. 
Kurérforsendelse Europa 500,00 kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 
Kurérforsendelse uden for Europa 750,00 kr. 750,00 kr. 750,00 kr. 
Fremsendelse med kurér til ferieadresse eller lignende Efter regning Efter regning Efter regning 
Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse) 500,00 kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 
Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) 75,00 kr. 75,00 kr. 75,00 kr. 
Erstatningskort 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 
Priority Pass – første 10 stk. pr. kalenderår gratis - - 225,00 kr. pr. gang 
Ændring af forbrugsgrænse, undtagelsesvis og efter aftale 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 
Brug af MasterCard Debit Standard Guld Platinum 
I Skjern Banks automater 
I andre pengeinstitutters automater I Danmark 
I andre pengeinstitutters automater i Danmark 13-17 samt 18-28 kunder 
I ikke EURO-lande 
I EURO-lande 

0,00 kr. 
8,00 kr. 
0,00 kr. 

0,1% min. 50,00 kr.  
8,00 kr. 

0,00 kr. 
8,00 kr. 
0,00 kr. 

0,1% min. 50,00 kr. 
8,00 kr. 

0,00 kr. 
8,00 kr. 
0,00 kr. 

0,1% min. 50,00 kr. 
8,00 kr. 

Betalingsmodtagere kan opkræve gebyr for brug af kortet. I Danmark skal der dog skiltes tydeligt med det. 
 

Gebyr ved manglende betaling Standard Guld Platinum 
Betalingspåmindelse 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 

 
 
Omregningskurs ved brug i udlandet Standard Guld Platinum 
Europæiske valutaer offentliggjort på 
www.pbs.dk/valutakurser 

1,0 % 

Andre valutaer offentliggjort på 
www.pbs.dk/valutakurser 

1,5 % 

Øvrige valutaer Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK jf. ovenfor. 
Undtagelser kan forekomme. 

 
 
Vi gør opmærksom på at Skjern Bank modtager provision af kortomsætningen. 
Opkrævet kortgebyr refunderes ikke. 

http://b2082s01/intranetv2/pii/intrhome.nsf/web/index.html
http://b2082s01/intranetv2/pii/intrhome.nsf/web/index.html
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    3.3 MasterCard Credit 

 
Kortgebyr Standard Guld Platinum 
Privat 
Erhverv 
Familiekort til privat 

195,00 kr. 
195,00 kr. 
95,00 kr. 

895,00 kr. 
895,00 kr. 
95,00 kr. 

1.495,00 kr. 
1.495,00 kr. 

195,00 kr. 
Hævebegrænsninger og forbrugsmaksimum* Standard Guld Platinum 
Kontanthævning pr. dag 
Kontanthævninger pr. løbende måned 
Forbrugsmaksimum  pr. måned 

3.000,00 kr. 
15.000,00 kr. 
30.000,00 kr. 

6.000,00 kr. 
30.000,00 kr. 
50.000,00 kr. 

10.000,00 kr. 
50.000,00 kr. 

100.000,00 kr. – 250.000,00 kr. 
*I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger. 
 
 
Øvrige priser Standard Guld Platinum 
Oprettelsesgebyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 
Hastebestilling 250,00 kr. 250,00 kr. 250,00 kr. 
Kurérforsendelse Europa 500,00 kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 
Kurérforsendelse uden for Europa 750,00 kr. 750,00 kr. 750,00 kr. 
Fremsendelse med kurér til ferieadresse eller lignende Efter regning Efter regning Efter regning 
Indsigelsesgebyr (ved uberettiget indsigelse) 500,00 kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 
Nødkontanter (hvis kort bortkommet i udlandet) 750,00 kr. 750,00 kr. 750,00 kr. 
Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) 75,00 kr. 75,00 kr. 75,00 kr. 
Erstatningskort 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 
Priority Pass – første 10 stk. pr. løbende 12 måneder er gratis - - 225,00 kr. pr. gang 
Opsigelsesvarsel inden 6 måneder 500,00 kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 
Ændring af forbrugsgrænse, undtagelsesvis og efter aftale 200,00 kr. 200,00 kr. 200,00 kr. 
Brug af MasterCard Credit Standard Guld Platinum 
Gebyr pr. kontanthævning 2% min. 50,00 kr. 2% min. 50,00 kr. 2% min. 50,00 kr. 

Betalingsmodtagere kan opkræve gebyr for brug af kortet. I Danmark skal der dog skiltes tydeligt med det. 
 
 
Gebyr ved manglende betaling Standard Guld Platinum 
Betalingspåmindelse 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 
Inkassomeddelse 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 

 
 
 
Omregningskurs ved brug i udlandet Standard Guld Platinum 
Europæiske valutaer offentliggjort på 
http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationale-
kort/valutakurser/Pages/default.aspx 

1,0 % 

Andre valutaer offentliggjort på 
http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationale-
kort/valutakurser/Pages/default.aspx 

1,5 % 

Øvrige valutaer Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK jf. ovenfor. 
Undtagelser kan forekomme. 

 
 
Vi gør opmærksom på at Skjern Bank modtager provision af kortomsætningen. 
Opkrævet kortgebyr refunderes ikke. 
 

http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationale-kort/valutakurser/Pages/default.aspx
http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationale-kort/valutakurser/Pages/default.aspx
http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationale-kort/valutakurser/Pages/default.aspx
http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/internationale-kort/valutakurser/Pages/default.aspx


Prisbogen       

11 

 
3.4 MasterCard afvikling 

 
 

MasterCard 
Rente i % 
pr. måned Debitorrente i % 

ÅOP 
(Årlige omk i % før skat) 

Se skema nedenfor 
Særlige vilkår Risiko- 

klasse 

MasterCard Standard 
  100% afvikling 
  75% afvikling 
  50% afvikling 
  25% afvikling 
 
MasterCard Guld 
  100% afvikling 
  75% afvikling 
  50% afvikling 
  25% afvikling 
 
MasterCard Platinum * 
  100% afvikling 
  75% afvikling 
  50% afvikling 
  25% afvikling 

 
0,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 
 

0,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 
 

0,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 
0,00 
12,68 
12,68 
12,68 

 
 

0,00 
12,68 
12,68 
12,68 

 
 

0,00 
12,68 
12,68 
12,68 

 
0,7 

15,7 
14,2 
13,7 

 
 

1,8 
20,5 
16,6 
15,3 

 
 

1,5 
19,1 
15,9 
14,9 

  
Gul 

 
 
 
 

Gul 
 
 
 
 

Gul 

Det forudsættes, at kreditten udnyttes 100%  
* Ved kredit på kr. 100.000 

MasterCard: forudsætninger for beregning af ÅOP (Årlige omkostninger i procent) før skat 
MasterCard Hovedstol/ 

Trækningsret 
Samlet  

kreditbeløb Løbetid Årlig kortafgift der indgår i ÅOP 
(forudbetalt) Afdragsform Sikkerhedsstillelse 

Privat Standard 30.000,00 kr. 30.000,00 kr. 1 år 195,00 kr. Stående lån Ingen 
Privat Guld 50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 1 år 895,00 kr. Stående lån Ingen 
Privat Platinum 100.000,00 kr. 100.000,00 kr. 1 år 1.495,00 kr. Stående lån Ingen 

 
 Den årlige kortafgift betales forud og trækkes når kreditten er bevilget. Fakturering af træk sker efter 15-42 dage afhængig af datoen for, hvornår kortet er brugt. Kreditten er gældende indtil videre, og  
 den valgte løbetid er blot et udtryk for ovenstående beregningseksempel.  
 
Overførsel fra Mastercardkonto til anden konto – 150,00 kr. pr. overførsel. 
 
- Alle rentesatser er variable og tilskrives månedligt. 
- Den årlige nominelle provision (løbende provision) = 0%. 
 
 Se i øvrigt afsnittet om MasterCard Credit på side 13. 
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4. Konti og betalinger 
4.1 Kontoudskrift, overførsler, betalinger, checks, indbetalingskort og deponeringskonto 

 
Navn Gebyr 
Lønkonto 
Budgetkonto (Budgetservice – årligt gebyr: kr. 900,00 kr.) 

0,00 kr. 
0,00 kr. 

Kontoudskrift 
- Fuld side 
- Fast frekvens 
- Genudskrivning 

 
25,00 kr. 
25,00 kr. 
25,00 kr. 

Overførsler til konti i banken 
- Mellem egne konti i banken ved henvendelse 
- Til 3. mands konto i banken uden kvittering – pr. overførsel 
- Til 3. mands konto i banken med kvittering – pr. overførsel 

 
25,00 kr. 
50,00 kr. 
75,00 kr. 

Overførsler til andet pengeinstitut 
- pr. overførsel  
- pr. overførsel – hos modtager samme dag - straksoverførsel 
- Kvittering til modtager – pr. overførsel 
- Kvittering til modtager og afsender, pr. kvittering 
- Tillæg for PBS advisering 
Fast automatisk overførsel til andre konti i banken 
Fast automatisk overførsel til andre banker – pr. betaling 
Nationalbankoverførsel 

 
50,00 kr. 
60,00 kr. 
25,00 kr. 
25,00 kr. 

7,50 kr. 
0,00 kr. 
7,00 kr. 

200,00 kr. 
Overførsel konto/engagement til andre institutter 
Indlån (ekskl. særlige indlån) – pr. konto 
Børneopsparing, boligopsparing og uddannelsesopsparing – pr. konto 
Pension & aktiesparekonto – pr. konto 
Deloverførsel af særlig indlån – pr. konto 

 
0,00 kr. 

150,00 kr. 
800,00 kr. 
800,00 kr. 

Betalinger m.v. 
Betalingsservice (via PBS) 
- Tillæg for kvittering (PBS) 
Returnering af PBS – manglende dækning 
Returnering af Dataløn – manglende dækning 
Returnering af Leverandørservice – manglende dækning 
Kopi af betalingsserviceoversigt fra NETS 

 
0,00 kr. 

25,00 kr. 
300,00 kr. 
350,00 kr. 
300,00 kr. 
75,00 kr. 

Indbetalingskort 
Indbetalingskort ekspederet fra konto ved skranke 
Udsendelse af kvitteringer fra giro-/indbetalingskort 
Udlevering af indbetalingskort (FI-kort) pr. stk. (min. 25 stk.) 
Oprettelse som FI-kreditor 

 
50,00 kr. 
50,00 kr. 

1,00 kr. 
750,00 kr. 

Deponeringskonto 
Ved oprettelse af særskilt konto, som tjener til sikkerhed for 3. mand, oprettes en konto på deponeringsrentevilkår 
 
Rykkermeddelelse ved restance eller overtræk 
Gebyr for fremsendelse af rykkermeddelelse 
- 1. rykkerbrev 
- 2. rykkerbrev 
- Rykkermeddelelse til kautionist 
Gebyr for overgivelse til inkasso 

Privat 
1.000,00 kr. 

 
 
 

100,00 kr. 
100,00 kr. 
100,00 kr. 
100,00 kr. 

Erhverv 
1.000,00 kr. 

 
 
 

500,00 kr. 
500,00 kr. 
500,00 kr. 
500,00 kr. 
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4.2 Andre gebyrer 

Navn Gebyr 
Årsudskrifter pr. stk. 25,00 kr. 
Posteringsoversigt afhentet i banken 25,00 kr. 
Kontoudtog 25,00 kr. 
Fremfinding af bilag pr. time 1.000,00 kr. 
Returneret kredittransaktion 50,00 kr. 
Kopi af pantebrev 150,00 kr. 
Store kontanthævninger (over 250.000,00 kroner) 
250.000,00 kroner – 1.000.000 kroner 
Herefter pr. 1.000.000,00 kroner 

 
750,00 kr. 
250,00 kr. 

Notering af håndpantsætningserklæring 500,00 kr. 
Notering af udlæg eller sekundær pant 1.000,00 kr. 
Diverse dokumentgebyr 1.000,00 kr. 
Optælling af mønter (kunder med helkundeforhold er undtaget) 10% minimum 250,00 kr. 
Servicegebyr pr. kvartal, fra – opkræves forud 180,00 kr. 
Opgørelse af dødsbokonti efter tidsforbrug  750,00 kr. 
Engagementsudskrift 25,00 kr. 
Timeløn - Ved særlige opgaver opkræves – pr. time 1.000,00 kr. 
Bekræftelse af kapitalens tilstedeværelse ved oprettelse af selskaber 750,00 kr. 
Modtage underskrift for andre pengeinstitutter 
Fremsendelse til underskrift i andet pengeinstitut 

500,00 kr. 
150,00 kr. 

Deling af engagement ved skilsmisse 1.500,00 kr. 
Sammenlægning og opsplitning af pensionskonti, pr. konto 600,00 kr. 
Tilbageførsel af for meget indbetalt på pensionsordning 500,00 kr. 
Konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing 750,00 kr. 
Registrering af PAL-skattefritagelse 1.000,00 kr. 
Registrering af PAL-skattefritagelse – genindtræden 1.000,00 kr. 
Deludbetaling – pensionsordninger 500,00 kr. 
Ophævelse/udbetaling i utide – pensionsordninger 950,00 kr. 
Ekstraordinær indfrielse af udlån – pr. lån/kredit 250,00 kr. 
Kontanthåndtering erhvervskunder – pr. kvartal Op til 1.000,00 kr. 
Betaling for oprettelse af erhvervskonto Op til 10.000,00 kr. 
Køb af vekselpenge (kunder med helkundeforhold er undtaget) 75,00 kr. 
Gebyr for kapitalbekræftelse overfor CVR. Registret 1.000,00 kr. 
Betaling for registrering i RKI 500,00 kr. 
Notering af transport 1.000,00 kr. 
SMS-service - Få saldooplysninger via sms      Alm. sms takst 
Transport - udfærdigelse af transport 1.000,00 kr. 
Periodeopgørelse 500,00 kr. 
Oprettelse af fuldmagt 500,00 kr 
Årligt kontogebyr ikke helkunder (privat) op til 1.000,00 kr. 
Årligt kontogebyr ikke helkunder (erhverv) op til 2.500,00 kr. 
Fotokopi - A4 
Fotokopi - A3 

5,00 kr. 
6,00 kr. 

Telefax 20,00 kr. 
Ændring af udbetalingsfrekvens pension 300,00 kr. 
Notering af kurs unoterede værdipapirer 250,00 kr. 
Rykning af kunde for kursen på unoterede værdipapirer 300,00 kr. 
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Forsikring 
Rykkerbreve ved manglende betaling – erhverv 
Rykkerbreve ved manglende betaling – forbrugerforhold 
Letsikring 
Etablering 
Årlig administrationsgebyr, pr. forsikring 
Årlig administrationsgebyr – Letsikring af Barn, pr. forsikring 

 
200,00 kr. 
100,00 kr. 

 
200,00 kr. 
100,00 kr. 
50,00 kr. 

Foreninger 
Oprettelse af foreningskonto 
Gebyr for foreninger 
Ved ændring i personoplysninger i foreninger 

 
2.500,00 kr. 

Pr. kvartal 300,00 kr. 
Pr. ændring 500,00 kr. 
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5. Valuta 
5.1 Kontant, checks samt overførsel til og fra udlandet 

 
(Gebyr tilknyttet Netbank-kunder findes via punkt 12. Netbank Privat samt 13. Netbank Erhverv) 

Navn Gebyr 
Kontanter (valuta) skal bestilles 14 dage før afhentning (EUR, USD, GBP, SEK, NOK) 
Salg af kontanter (kunder) 
Køb af kontanter (kunder) 
Køb af kontanter (kunder uden NEM-konto) 
Der kan ikke bestilles i andre end ovenstående valutaer. 
 
Udgået valuta til inkasso 
 
Valutakurs ved køb og salg af valuta afregnes i DKK 
 
Ved kunders køb af valuta er der et tillæg til noteringskursen i intervallet 1,25% til 6,00%. 
Ved oversøiske valutaer kan tillægget være højere. 
 
Ved kunders salg af valuta er der er fradrag i forhold til noteringskursen i intervallet 1,00% til 6,00%. 
Ved oversøiske valutaer kan tillægget være højere. 
 
Der kan ikke hæves kontant på en valutakonto. 
 
De enkelte tillæg/fradrag oplyses ved anfordring. 

 
50,00 kr. pr. ekspedition 
50,00 kr. pr. ekspedition 

150,00 kr. pr. ekspedition. 
 

 
350,00 kr. pr. ekspedition 

 
 

Valutaprovision 
Ved køb og salg af valuta i EUR, USD, GBP, SEK, NOK og CHF med debitering/kreditering på konto i samme møntsort 
 
Kunders køb af valuta 
 
 
 
Kunders salg af valuta 

 
 
 

Tillæg til noteringskurs i  
intervallet 1,25% til 2,50% 

 
 

Fradrag i forhold til noteringskurs i  
intervallet 1,00% til 3,25% 

 
De enkelte tillæg/fradrag oplyses på anfordring 

Checks til udlandet 
Der udstedes IKKE udenlandske checks, og det anbefales IKKE at modtage udenlandske checks, men i stedet forsøge at få en overførsel.  
Udenlandske checks modtages kun undtagelsesvis til inkasso. 
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Navn Gebyr 
Overførsel fra udlandet 
EURO-betaling fra andet EU-land 
 
”Almindelig” overførsel 
- returnering af overførsel 
 
Der beregnes gebyr, hvis en overførsel fra udlandet kræver manuel efterbehandling som f.eks.: 

• Manglende IBAN-nummer 

 
0,00 kr. 

 
35,00 kr. 

500,00 kr. 
 
 

50,00 kr. 
 

Overførsel til udlandet / indenlandsk overførsel i valuta 
EU-betaling 
Fast SEPA-betaling pr. stk. 
Øvrig standard med 2 dages valør 
Ekspress med samme dags valør 
OUR-betaling 
 
Teleadvisering 
 
Ændring af oplysninger på kundens foranledning 
Tilbagekaldelse på kundens foranledning 
Forespørgsel til udlandet på betaling, der viser sig at være korrekt gennemført 
Fremsendelse af SWIFT-meddelelse på kundeforanledning 
 
Overførsel via MoneyGram (kun privat) 
 
Overførsel via SEPA 
SEPA Direct Debit 
Afvisning af et træk 

 
50,00 kr. 

7,00 kr. 
175,00 kr. 

350,00 kr. + 1 o/oo 
+ 35,00 kr. 

 
75,00 kr. 

 
250,00 kr. + evt. udenlandske omkostninger 
250,00 kr. + evt. udenlandske omkostninger 
250,00 kr. + evt. udenlandske omkostninger 
250,00 kr. + evt. udenlandske omkostninger 

 
150,00 kr. + gebyr til 3. bank  

(350,00 – 1.000,00 kr.) 
 

20,00 kr. 
200,00 kr. 

Generelt vedr. udenlandske overførsler 
 
Afregningsnota i forbindelse med overførsler lægges i Netboks. 
Såfremt nota ønskes pr. brev opkræves et særskilt gebyr pr. meddelelse ved EU-betalinger, øvrige overførsler og betalinger gennem SEPA Direct 
Debet (SDD) eller SEPA Credit Transfer (SCT). 
Kopi af SWIFTrapport på korrekt udført betaling pr. mail. 
 
Eventuelle omkostninger fra korrespondentbanker vil blive fratrukket beløbet inden det når frem til modtager såfremt der er tale om SHA- (hvor 
afsender og modtager deler omkostninger) og BEN-betalinger (hvor modtager betaler alle omkostninger). 
 
Ved afregning af modtagne overførsler i valuta beregner banken sig et fradrag i forhold til noteringskursen. 
 
Ved afregning af afsendte overførsler i valuta beregner banken sig et tillæg i forhold til noteringskursen. 
 
De enkelte  tillæg/fradrag oplyses på anfordring. 

 
 
 

35,00 kr. 
 

100,00 kr. 

Diverse Udland 
Daglig fremsendelse af kontooplysninger via Swift MT940 pr. år 

- pr efterfølgende konto på samme kunde (ref.) 

 
1.500,00 kr. 
+250,00 kr. 
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5.2 Inkasso og remburser 

 
Navn Gebyr 
Eksport inkasso 
Inkassoprovision 
Ændringsgebyr m.m. 
Porto vedr. kurérforsendelse 

 
2,5 o/oo min. 600,00 kr. maks. 3.000,00 kr.  

300,00 kr. 
Efter udlæg 

Import inkasso 
Inkassoprovision 
Ændringsgebyr m.m. 
Frigivelse af varer 

 
2,5 o/oo min. 600,00 kr.  maks. 3.000,00 kr. 

300,00 kr. 
500,00 kr. 

Betalingsgarantier/modtagne udenlandske garantier 
Adviseringsprovision 
Bekræftelsesprovision 
Ændringsprovision 
Udbetalingsprovision 

 
700,00 kr. 

600,00 kr. + o/o sats afhængig af risiko på land og bank 
700,00 kr. 

1.500,00 kr. 
Udstedelse af udenlandske garantier 
Udstedelsesprovision 
Garantiprovision 
 
Ændringsprovision 
Garantiudkast 
Håndtering af krav 
Kuréromkostninger 

 
Min. 1.500 kr. 

Procentsats efter aftale 
 – dog min. 450,00 kr. pr. påbegyndt kvartal 

1.500 kr. 
500,00 kr. 

1.500,00 kr. 
Efter udlæg 

Importremburser 
Åbningsprovision – Indeholder åbning+ 2 ydelser (ændring og/eller udbetaling) 
* Samlet risikoperiode under 3 mdr., 1,5 o/oo min. 50,00 kr. 
* Samlet risikoperiode over 3 mdr., 1,5 o/oo pr. påbegyndt mdr. min. 50,00 kr. 
Udfærdigelse af rembursbegæring 
Ændringsprovision 
Frigivelse af varer 
Afvigelse i modtagne dokumenter 
Provision for udskudt betaling 

 
1.750,00 kr. +  o/oo jf. nedenstående * 

 
 

500,00 kr. 
700,00 kr. + evt. forlængelse/forhøjelse 

500,00 kr. 
650,00 kr. 
700,00 kr. 

Eksportremburser 
Adviseringsprovision 
Bekræftelsesprovision 
Ændringsprovision 
Udbetalings- og dokumentprovision 
Acceptprovision 
Transfereringsprovision 
Provision ved udskudt betaling 

 
700,00 kr. 

700,00 kr. + o/o sats afhængig af risiko på land og bank 
700,00 kr. 

1,75 o/oo min. 900,00 kr. 
700,00 kr. + o/o sats afhængig af risiko på land og by 

0,6% - min. 2.200,00 kr. 
700,00 kr. 

 
I forbindelse med al inkasso/garantistillelse/remburs forretning, beregnes bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger udover de anførte gebyrer og provisioner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prisbogen       

18 

 
6. Bolig 

Navn Gebyr 
Køb af ejendom 
Ekspeditionsgebyr 
Vurderingsgebyr (ved ekstra vurderinger eller ekstra tidskrævende sager) 
Oprettelsesgebyr – kontantkøbsgaranti: 
Ekspeditionsgebyr pr. garanti 
- minimum 
- maksimum 
Garantiprovision – kontantkøbsgaranti: 
- 0-3 måneder (under forudsætning af, at finansiering sker via Skjern Bank) 
- mere end 3 måneder 
Indfrielse af realkreditlån og prioritetslån, inkl. omdannelse til afgiftspantebrev 
Afregningsprovision 
Kurstillæg/fradrag 
Kurskontrakt 
Oprettelsesgebyr – kreditforeningsgaranti (hovedstol op til 1,5 mio. kr.) 
Oprettelsesgebyr – kreditforeningsgaranti (hovedstol over 1,5 mio. kr.) 
Garantiprovision – kreditforeningsgaranti erhverv 
Garantiprovision – kreditforeningsgaranti privat ved udbetaling tidligere end 1 måned før overtagelse 

Privat 
5.000,00 kr. 
2.000,00 kr. 

 
0,10% 

1.500,00 kr. 
3.000,00 kr. 

 
*0% 
*2% 

1.000,00 kr. 
1,5 0/00 af kursværdi 

+/- 0,20 kurspoint 
750,00 kr. 

3.000,00 kr. 
4.500,00 kr. 

- 
1,5 – 3,0 % 

Erhverv 
Min. 7.500,00 kr. 

2.000,00 kr. 
 

0,10% 
1.500,00 kr. 
3.000,00 kr. 

 
3% 
3% 

1.000,00 kr. 
1,5 0/00 af kursværdi 

+/- 0,20 kurspoint 
750,00 kr. 

1.500,00 kr. 
1.500,00 kr. 
1,5 – 3,0 % 

- 
Salg af ejendom 
Afregningsprovision 
Kurstillæg/fradrag 
Kurskontrakt 
Oprettelse af deponeringskonto uden indfrielse 
Oprettelse af deponeringskonto med indfrielse 
Oprettelse af deponeringskonto med indfrielse og indeståelse inkl. garantistillelse 
Påtegningsgebyr/ aflysning af ejerpantebrev  

Privat 
1,5 0/00 af kursværdi 

+/- 0,20 kurspoint 
750,00 kr. 

1.500,00 kr. 
3.500,00 kr. 
5.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 

Erhverv 
1,5 0/00 af kursværdi 

+/- 0,20 kurspoint 
750,00 kr. 

1.500,00 kr. 
3.500,00 kr. 
5.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 

Tillægslån/Konvertering 
Ekspeditionsgebyr 
Indfrielse af realkreditlån og prioritetslån inkl. omdannelse til afgiftspantebrev 
Afregningsprovision 
Kurstillæg/fradrag 
Kurskontrakt 
Oprettelsesgebyr – kreditforeningsgaranti (hovedstol op til 1,5 mio. kr.) 
Oprettelsesgebyr – kreditforeningsgaranti (hovedstol over 1,5 mio. kr.) 
Garantiprovision - kreditforeningsgaranti 

Privat 
5.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 

1,5 0/00 af kursværdi 
+/- 0,20 kurspoint 

750,00 kr. 
3.000,00 kr. 
4.500,00 kr. 

- 

Erhverv 
Min. 7.500,00 kr. 

1.000,00 kr. 
1,5 0/00 af kursværdi 

+/- 0,20 kurspoint 
750,00 kr. 

1.500,00 kr. 
1.500,00 kr. 

0,75 – 2,0 % 
Forhåndslån 
Vurderingsgebyr færdigmelding 
Ekspeditionsgebyr 
Ekspeditionsgebyr ved byggeri 
Indfrielse af realkreditlån og prioritetslån, inkl. omdannelse til afgiftspantebrev 
Afregningsprovision 
Kurstillæg/fradrag 
Kurskontrakt 
Oprettelsesgebyr – forhåndsgaranti 
Garantiprovision - forhåndsgaranti 

Privat 
625,00 kr. 

- 
5.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 

1,5 0/00 af kursværdi 
+/- 0,20 kurspoint 

750,00 kr. 
7.500,00 kr. 
1,5 – 3,0 % 

Erhverv 
- 

Min. 7.500,00 kr. 
Min. 10.000,00 kr. 

1.000,00 kr. 
1,5 0/00 af kursværdi 

+/- 0,20 kurspoint 
750,00 kr. 

Min. 1.500,00 kr. 
1,5 – 3,0 %. 

Ejerpantebreve m.m. 
Oprettelse/udfærdigelse af pantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve samt private gældsbreve 
Påtegningsgebyr/ aflysning af ejerpantebrev herunder rykningspåtegning 

Privat 
1.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 

Erhverv 
1.500,00 kr. 
1.000,00 kr. 

Digital tinglysning 
Gebyr for digital tinglysning 
(Tages for tinglysning af nye ejerpantebreve, pantebreve, skadesløsbreve samt diverse påtegninger på disse pr. stk. pr. ejendom) 

 
1.250,00 kr. 
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Øvrige gebyrer 
Indfrielse af realkreditlån og prioritetslån, inkl. omdannelse til afgiftspantebrev 
Gældsovertagelse/debitorskifte kreditforeningslån 
Fristforlængelse kreditforeningslån 
Tingbogsoplysning 
BBR oplysning 
Ændring af refinansieringsfrekvens 
Ændring af afviklingsprofil i F-kort og Rentemax: 
-Tilvalg af periode med afdrag 
-Tilvalg af periode uden afdrag 
-Ændring af løbetid 
Bestilling af yderligere lånetilbud – pr. stk (1. tilbud gratis) 
Overdragelse af pantebrev til køber 
Værdiansættelse ejendom 
Kontrol af samejeoverenskomst til godkendelse af Totalkredit-finansiering 

 
1.000,00 kr. 
2.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 

300,00 kr. 
275,00 kr. 

2.000.00 kr. 
 

1.500.00 kr. 
2.500.00 kr. 
1.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 
1.875,00 kr. 
1.250,00 kr. 

Skjern Bank Andelsbolig 
Dokumentgebyr 
Bevilling 
Tingbogsattest 
Salgssag andelsbolig inkl. påtegning 

 
1.000,00 kr. 

1,5%- min. 1.500,00 kr. 
300,00 kr. 

3.500,00 kr. 
Skjern Bank Boliglån 
Dokumentgebyr 
Bevilling 

 
1.000,00 kr. 

1,5% - min. 1.500,00 kr. 
Skjern Bank Prioritet 
Stiftelsesomkostninger 

 
5.000,00 kr. 

*) Såfremt ejendommens fremtidige finansiering ikke optages ved eller formidles af Skjern Bank beregnes garantiprovision på 3% fra garantiens etablering. 
 Tinglysningsafgifter – forhør i banken 
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7. Lån og kreditter 

 
Låneoprettelse/forhøjelse/forlængelse/øvrige bevillinger 

Navn Gebyr 
Privat – øvrige lån og kreditter 
Løn- og kreditkonto, alm. lån, billån: 
Dokumentgebyr 
Bevilling 
 
1828-kredit: 
Dokumentgebyr 
Bevilling 
 
Studiekredit: 
Dokumentgebyr 
Bevilling 

 
 

1.000,00 kr. 
1,5% min. 1.500,00 kr. 

 
 

500,00 kr. 
0,75% min. 750,00 kr. 

 
 

500,00 kr. 
1,5% min. 250,00 kr. 

Erhverv – øvrige lån og kreditter 
Løn- og kreditkonto, alm. lån, billån: 
Dokument 
Bevilling 

 
 

1.500,00 kr. 
1,5% min. 2.500,00 kr. – maks. 75.000,00 kr. 

Øvrige lån og kreditter 
Forlængelse af kredit 
Forlængelse af finanslån 
Bevillingsgebyr ved ændring af sikkerheder 
Ekstraordinær indfrielse af banklån 
Bevilget overtræk (under 3 måneder) 
Bevilget overtræk (over 3 måneder) 

Privat 
1.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 

250,00 kr. 
500,00 kr. 

1.000,00 kr. 

Erhverv 
Fra 1.500 kr. – 5.000 kr. 
Fra 1.500 kr. – 5.000 kr. 

1.500,00 kr. 
300,00 kr. 

2.500,00 kr. 

Panthaverdeklarationer- gebyrmærker 
F-deklaration – I beregningerne i prisbogen er der taget udgangspunkt i prisen 950,00 kr. 
D-deklaration – I beregningerne i prisbogen er der taget udgangspunkt i prisen 340,00 kr. 

 
Prisen kan variere fra forsikringsskab til forsikringsselskab 
Prisen kan variere fra forsikringsskab til forsikringsselskab 

Overførsel af TOTALENGAGEMENT fra andet pengeinstitut *0,00 kr. 
Udfærdigelse af panthaverdeklaration 
Skift af forsikringsselskab – ny panthaverdeklaration 

200,00 kr. 
100,00 kr. 

Ydelseshenstand – under 3 måneder 
Ydelseshenstand – over 3 måneder 

500,00 kr. 
1.000,00 kr. 

Boligkøberbevis – udstedelse 
Boligkøberbevis, som ikke benyttes i Skjern Bank 

0,00 kr. 
1.000,00 kr. 

*) Overførsel af totalengagement samt nyoprettelse af kunder er gratis, og der betales ikke stiftelsesomkostninger, dog er det ekskl. offentlige omkostninger og afgifter. 
Tinglysningsafgifter – forhør i banken. 
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8. Garantier 
 

Navn Gebyr 
Oprettelsesgebyr – betalingsgaranti 
Garantiprovision 

1.500,00 kr. + 1% af garantibeløbet 
2,00 - 4,00% min. 300,00 kr., nominelt årligt 

Oprettelsesgebyr – AB92, ABT93 samt Arbejdsgarantier 
Garantiprovision 

1.500,00 kr. 
2,00 - 3,00% min. 300,00 kr., nominelt årligt 
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9. Kundebokse 

 
Navn Gebyr 
 
Oprettelse af bokslejeaftale 
 
Kundebokse – årlig leje – betales forud 
Type – lille 
Type – mellem 
Type – stor 
Type – ekstra stor 
 
Mistede nøgler 
Begge nøgler mistet (opboring af lås) 
Kunden har 1 nøgle (låsen ombyttes) 
 
Forudbetalt leje refunderes ikke 
 
Forsikring er for lejerens egen regning og på lejerens ansvar. 

 
400,00 kr. + moms 

 
 

475,00 kr. + moms 
550,00 kr. + moms 
600,00 kr. + moms 
700,00 kr. + moms 

 
 

3.000,00 kr. + moms 
1.500,00 kr. + moms 
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10. Depot 

 
Navn Gebyr 
Obligationer, aktier og investeringsbeviser 
For værdipapirer registreret i Værdipapircentralen (VP): 
Ændring af stamoplysninger hos VP 
Meddelelse om rente, udtrækning samt konvertering 
Gebyr ved beholdningsændringer – pr. fondskode 
Beholdningsændringer, udtræk og udbytte – meddelelse til eArkiv 
Navnenotering 
Meddelelse om ændringer fra VP 
VP-kontogebyr (såfremt depotet alene indeholder aktier noteret i VP, fritages gebyret pr. år) 
Investeringsoversigt med beregning af afkast 
Udfærdigelse og fremsendelse af U1-attest (vedr. selskabers modtagelse af aktieudbytte) 
Administration af LEI-koder  

 
Pr. stk. 

18,00 kr. 
12,00 kr.  

18,00 kr. + 6,20 kr. pr. mio. nom. 
7,00 kr. 
0,00 kr. 

21,75 kr. + moms 
100,00 kr. + moms 

25,00 kr. 
21,75 kr. + moms 

1.500 kr. pr. år + moms 
Udenlandske værdipapirer 
For opbevaring af udenlandske obligationer og aktier beregnes gebyr efter følgende satser: 
3,00 o/oo pr. år af gennemsnitlig kursværdi i kvartalet 
Gebyr pr. fondskode pr. kvartal 
Modtagelse af rente/udbytte 

 
 

Min. 150,00 kr. pr. år + moms 
20,00 kr. + moms 

25,00 kr. 
Andre værdipapirer 
For opbevaring af andre værdipapirer, f.eks. sælgerpantebreve samt obligationer og aktier, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, beregnes 
gebyr efter følgende satser: 
2 o/oo af højeste nom. værdi i kvartalet 

 
 
 

Min. 150,00 kr. pr. år + moms 
Andre effekter, herunder policer – pr. registrering 40,00 kr. + moms 
Overførsel af værdipapirer 
Internt i banken – pr. fondskode 
Eksternt pr. fondskode pr. depot – noterede danske værdipapirer 
Eksternt pr. fondskode – udenlandske værdipapirer 
Omkostninger til depotbank, pr. fondskode (overførsel) 
Modtagelse af udenlandske værdipapirer 
Omkostninger til depotbank, pr. fondskode (modtagelse) 
Frigivelse af værdipapirer ved handel via anden fondshandler 
Frigivelse af penge ved handel via anden fondshandler 
Registrering af handelsfuldmagt til anden fondshandler 

 
0,00 kr. 

180,00 kr. max 500,00 kr. pr. depot 
500,00 kr. + evt. udenlandske omk. 

600,00 kr. 
Evt. udenlandske omk. 

600,00 kr. 
180,00 kr. 
180,00 kr. 
180,00 kr. 

Udskrifter 
Depotoversigt udskrevet og udleveret i banken 
Depotoversigt udskrevet og sendt fra banken 
Investeringsoversigt med beregning af afkast 

 
25,00 kr. 
50,00 kr. 
50,00 kr. 
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Navn Gebyr 
Pantebreve 
Opbevaringsgebyr 
 
Indlæggelse i depot – pr. pantebrev 
Overførsel til andet pengeinstitut – pr. pantebrev 
Opkrævning af terminsydelse 
Vurdering af pantebreve – pr. pantebrev (bortfalder ved handel iflg. vurdering) 
Kopi af pantebreve 
Udfærdigelse af ekstraordinær indfrielsesopgørelse 
Modtagelse/registrering af ekstraordinær afdrag/indfrielse 
Modtagelse/registrering af ejerskifteafdrag 
Påtegning ved konvertering 
Øvrige påtegninger (maks. 1.500,00 kr. pr. påtegning) 
Aflysning af pantebrev 
Udfærdigelse af oplysninger til tvangsauktion 
Udfærdigelse og udsendelse af rykkerskrivelse 

 
2 o/oo af højeste nom. værdi i kvartalet   

min. 150,00 kr. + moms 
150,00 kr. 

180,00 kr. – maks. 500,00 kr. pr. depot pr. dag 
40,00 kr. + moms pr. kreditering 

250,00 kr. 
150,00 kr. 
250,00 kr. 

250,00 kr. – herefter 150,00 kr. 
250,00 kr. – herefter 150,00 kr. 

750,00 kr. 
500,00 kr. 
250,00 kr. 
500,00 kr. 
250,00 kr. 

Sikkerhedsdepot 
Opbevaring af effekter i sikkerhedsdepoter 
Opbevaring af prioritetspantebrev 

 
18,75 kr.  pr. kvartal pr. effekt 

150,00 kr. + moms pr. år 
Øvrige effekter 
Opbevaringsgebyr 

 
12,50 kr. + moms pr. kvartal pr. effekt 
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11. Fondshandel 
11.1 Kurtage 

 
Navn Gebyr 
Obligationer 
Danske: 
1,5 o/oo af kursværdi 
 
 
Udenlandske: 
2,00 o/oo +  eventuelle udenlandske omkostninger 

 
 

Min. 180,00 kr. 
 
 
 

Min. 500,00 kr. 
Noterede aktier og investeringsforeninger 
0,75% af kursværdi indtil 100.000,00 kr. 
0,50% af kursværdi på 100.000,00 kr. og derover 
 
Svenske/norske noterede aktier: 
0,75% af kursværdi indtil 100.000,00 kr. 
0,50% af kursværdi på 100.000,00 kr. og derover 
 
Øvrige noterede aktier: 
0,75% af kursværdi ekskl. udenlandske omkostninger 
Ved handel med udenlandske papirer vil der desuden være tillæg/fradrag på valutakursen 

 
Min. 180,00 kr.  - maks. 500,00 kr. 

 
 
 

 Min. 180,00 kr.  -  maks. 500,00 kr. 
 
 
 
 

Min. 500,00 kr. 
Unoterede aktier 
1,00% af kursværdien 
Håndtering af unoterede papirer på pensionsordninger (pris pr. afregning) 

 
Min. 180,00 kr. 

1.000,00 kr. 
Aktie- og tegningsretter 
1,00% af kursværdien (maks. 25% af kursværdien) 

 
Min. 90,00 kr. 

Futures og optioner 
OMX-futures 
Udenlandske futures 
Obligationsbaserede futures og optioner: 
Futurekontrakter (pris pr. kontrakt + GF-gebyr) 
Optionskontrakter (pris pr. kontrakt + GF-gebyr) 

 
250,00 kr. 
500,00 kr. 

 
1.000,00 kr. 
1.000,00 kr. 

Kurskontraktgebyr 500,00 kr. 
Limittering af købs- eller salgspris ved: 
Obligationer under nom. 100.000,00 kr. 
Aktier under kursværdi  10.000,00 kr. 

 
250,00 kr. pr. afregning 
250,00 kr. pr. afregning 

Administrationsgebyr ved deltagelse i Skjern Bank Porteføljestyring 
Gebyret opkræves årligt på baggrund af den enkelte ordnings værdi. Ordningens værdi opgøres som gennemsnittet af værdien primo og 
ultimo. 
 
Administrationsgebyr i forbindelse med investering via Lokal Puljeinvest 
Investeringsbeløb 0 – 500.000,00 kr. 
Investeringsbeløb 500.001,00 kr. – 1.500.000,00 kr. 
Investeringsbeløb over 1.500.000,00 kr. 
*) Tillægges forvaltningshonorar som er variabel og forskellig alt efter valg af pulje. De aktuelle satser kan findes via: www.lokalpuljeinvest.dk 
 
Administrationsgebyret beregnes på det gennemsnitlige indestående i den pågældende pulje opgjort på månedsbasis. 
Administrationsgebyret bliver hævet på puljekontoen i januar måned i forbindelse med den årlige tilskrivning eller ved udtræden. 
 

 
Gebyr der tillægges moms 

 
0,50% 
 
 
 
0,90%* 
0,70%* 
0,50%* 

http://www.lokalpuljeinvest.dk/
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11. Fondshandel 
11.2 Kurtage – kurstillæg-/fradrag til afregningskursen ved køb og salg 

 
Navn Gebyr 
Danske børsnoterede obligationer 
Strakshandel 
Markedshandel 

 
+/- 0,20 kurspoint 
+/- 0,20 kurspoint 

Danske børsnoterede aktier 
Strakshandel 
Markedshandel 

 
Intet tillæg eller fradrag 
intet tillæg eller fradrag 

Udenlandske obligationer 
Strakshandel 
Markedshandel 

 
+/- 0,20 kurspoint* 
+/- 0,20 kurspoint* 

Udenlandske aktier 
Strakshandel 
Markedshandel 

 
Intet tillæg eller fradrag* 
Intet tillæg eller fradrag* 

Unoterede værdipapirer 
Markedskurshandel 

 
Intet tillæg eller fradrag* 

Pantebreve 
Markedskurshandel 

 
+/- 0,20 kurspoint 

  *Herudover vil der skulle betales de omkostninger, som banken afkræves fra danske eller udenlandske agenter. 
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12. Netbank Privat / Mobilbank * 
 

Navn Gebyr 
Generelle gebyrer 
Oprettelse/tilmelding 
Månedsgebyr 
1317 samt 1828 kunder med NemKonto i Skjern Bank 
Forespørgsel 
Afvisning af betaling i netbanken (manglende dækning) 
Genetablering af netbank 

 
0,00 kr. 

10,00 kr. 
0,00 kr. 
0,00 kr. 

75,00 kr. 
100,00 kr. 

Betalinger 
Overførsel med adviseringer på modtagerens kontoudtog 
Overførsel med særskilt advisering af modtager 
Overførsel mellem egne konti 
Overførsel til konti i andet pengeinstitut 
Straksoverførsel - disp. på modtagers konto med det samme 
Indbetalings- og girokort 
1317 samt 1828 kunder med NemKonto i Skjern Bank 
Kvittering for betaling 

 
0,00 kr. 

25,00 kr. 
0,00 kr. 
0,00 kr. 
2,00 kr. 
2,00 kr. 
0,00 kr. 

25,00 kr. 
Betalinger til udlandet / indenlandsk overførsel i valuta 
Euro-betaling  til EU 
Øvrige overførsler til udlandet 
Teleadvisering til afsender/modtager (fax/mail) 
Ændring af oplysninger på kundens foranledning 
Tilbagekaldelse på kundens foranledning 
Forespørgsel til udlandet på betaling, der viser sig at være korrekt gennemført 
 
Afregningsnota i forbindelse med overførsler lægges i Netboks. Såfremt nota ønskes pr. brev, opkræves et særskilt gebyr  
på 35,00 kr. pr. meddelelse ved EU-betalinger, øvrige overførsler og betalinger gennem SEPA Credit Transfer (SCT). 
 
Kopi af SWIFTrapport på korrekt udført betaling pr. mail. 
 
Gebyrer og provisioner for overførsler til udlandet samt gebyr for brevlig advisering opkræves månedlig og debiteres den konto, der er valgt til opkrævning af gebyrer i 
Netbank Privat. 
 
Der tillægges et gebyr på 50,00 kr., hvis en overførsel til udlandet kræver manuel efterbehandling f.eks. på grund af: 

• Manglende Swift-adresse (BIC) på beløbsmodtagerens bankforbindelse 
• Manglende kontonummer på beløbsmodtageren 
• Ufuldstændig navn og adresse på modtageren 

 
Ved afregning af modtagne overførsler i valuta, beregner banken sig et tillæg i forhold til noteringskursen. 
 
Ved afregning af modtagne overførsler i valuta, beregner banken sig et fradrag i forhold til noteringskursen. 
De enkelte tillæg/fradrag oplyses på anfordring. 

 
0,00 kr. 

60,00 kr. 
75,00 kr. 

250,00 kr. + evt. udenlandske omk. 
250,00 kr. + evt. udenlandske omk. 
250,00 kr. + evt. udenlandske omk. 

 
 
 

100,00 kr. 
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Navn Gebyr 
Betalingsservice 
Tilmelding af betalingsaftale 
Sletning af betalingsaftale 

 
0,00 kr. 
0,00 kr. 

Budget 
Oprettelse 
13-17 og 18-25 kunder 

 
0,00 kr. 
0,00 kr. 

Kurtage – fondshandel 
Danske obligationer  
 
Noterede danske aktier samt investeringsforeninger 
 
 
Svenske og norske noterede aktier og obligationer 
Øvrige udenlandske aktier 
Øvrige udenlandske obligationer 

 
1,25 o/oo  min. 39,00 kr.  
 
0,25 % min. 39,00 kr. 
 
 
0,25 % min. 39,00 kr. 
0,5 % min. 200,00 kr. 
2 o/oo min. 300,00 kr. 

Frimåned bestilt via netbank Pr. gang 350,00 kr. 
 
 Netbank Privat gebyrer opkræves månedsvis. 
 
 *) Ovenstående priser dog alene hvor ydelsen er relevant i Mobilbanken 
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13. Netbank Erhverv 
 

Navn Gebyr 
Generelle gebyrer 
Månedsgebyr Basis 
Månedsgebyr Plus 
Kurslisteoplysninger 
Afvisning af betaling i netbanken (manglende dækning) 
Mastercard udtræk 
Udvidet support 
Dokumentændring 
Genetablering af netbank 
Erhvervsnetbankforsikring,betales bagud (betalt forsikringspræmie refunderes ikke ved ophævelse af netbanken) 
Bankconnect (oprettelse pr. aftale/bruger) 

 
50,00 kr. 

100,00 kr. 
15,00 kr. pr. dag 

75,00 kr. 
500,00 kr. 
400,00 kr. 

Min. 250,00 kr. 
100,00 kr. 

25,00 kr.pr. mnd. 
500,00 kr. 

Betalinger 
Overførsel med advisering på modtagerens kontoudtog 
Overførsel med særskilt advisering af modtager 
Overførsel mellem egne konti 
Overførsel til konti i andet pengeinstitut 
Straksoverførsel - disp. på modtagers konto med det samme 
Indbetalings- og girokort 
Kvittering for betaling 
 

 
2,00 kr. 

25,00 kr. 
0,00 kr. 
2,00 kr. 
5,00 kr. 
2,00 kr. 

25,00 kr. 
 

Betalinger til udlandet / indenlandsk overførsel i valuta 
Euro-betaling til EU. 
Øvrige overførsler til udlandet 
OUR-betaling 
Ekspres med samme dags valør 
Teleadvisering til afsender/modtager (fax/mail) 
Ændring af oplysninger på kundens foranledning 
Tilbagekaldelse på kundens foranledning 
Forespørgsel til udlandet på betaling, der viser sig at være korrekt gennemført 
 
Afregningsnota i forbindelse med overførsler lægges i Netboks. Såfremt nota ønskes pr. brev, opkræves et særskilt gebyr  
på 35,00 kr. pr. meddelelse ved EU-betalinger, øvrige overførsler og betalinger gennem SEPA Credit Transfer (SCT). 
 
Kopi af SWIFTrapport på korrekt udført betaling pr. mail. 
 
Gebyrer og provisioner for overførsler til udlandet samt gebyr for brevlig advisering opkræves kvartårlig og debiteres den konto, der er valgt til opkrævning af gebyrer i 
Netbank Erhverv. 
 
Der tillægges et gebyr på 50,00 kr., hvis en overførsel til udlandet kræver manuel efterbehandling f.eks. på grund af: 

• Manglende Swift-adresse (BIC) på beløbsmodtagerens bankforbindelse 
• Manglende kontonummer på beløbsmodtageren 
• Ufuldstændig navn og adresse på modtageren 

 
2,00 kr. 

50,00 kr. 
+ 35,00 kr. 

350,00 kr. + 1 o/oo 
75,00 kr. 

250,00 kr. + evt. udenlandske omk. 
250,00 kr. + evt. udenlandske omk. 
250,00 kr. + evt. udenlandske omk. 

 
 
 
 

100,00 kr. 
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Ved afregning af modtagne overførsler i valuta, beregner banken sig et tillæg i forhold til noteringskursen. 
 
Ved afregning af modtagne overførsler i valuta, beregner banken sig et fradrag i forhold til noteringskursen. 
 
De enkelte tillæg/fradrag oplyses på anfordring. 

 

Betalingsservice 
Tilmelding af betalingsaftale 
Sletning af betalingsaftale 

 
0,00 kr. 
0,00 kr. 

Kurtage – fondshandel 
Danske obligationer  
 
Noterede danske aktier samt investeringsforeninger 
 
 
Svenske og norske noterede aktier og obligationer 
Øvrige udenlandske aktier 
Øvrige udenlandske obligationer 

 
1,25 o/oo  min. 39,00 kr.  

 
0,25 % min. 39,00 kr. 

 
 

0,25 % min. 39,00 kr. 
0,5 % min. 200,00 kr. 
2 o/oo min. 300,00 kr. 

 
      Netbank Erhverv gebyrer opkræves kvartalsvis. 


