ERHVERV PLUS

Flere fordele – til dig og din virksomhed
I Møns Bank belønner vi helkunder – og i endnu
højere grad vores aktionærer. *)
Jo flere forretninger, virksomheden og virksomhedsejeren
lægger i banken, jo bedre priser yder vi:
•

BASIS: Virksomheden benytter primært Møns Bank til
betalingsformidling (transaktioner), og omfanget af de
øvrige forretninger er meget begrænset. Ejeren er typisk
ikke kunde i banken eller kun i et meget begrænset omfang.

•

STANDARD: Virksomheden benytter banken til betalingsformidling og hovedparten af øvrige finansielle forretninger.
Ejeren er typisk også privatkunde i banken.

•

PLUS: Alle virksomheder i kategorien STANDARD kan som
medejer (aktionær) i Møns Bank opnå yderligere fordele.

Sport, film og teater er blandt de tilbud, som Pluskunder får rabat på via bankens samarbejdspartnere.
Du kan selv byde ind med rabatter, som du vil give til
bankens andre kunder. Kontakt chp@moensbank.dk.

ERHVERV
BASIS
5.000 kr.

ERHVERV
STANDARD
1.500-3.500 kr.

ERHVERV
PLUS
0-1.500 kr.

Standard

25 % rabat

25 % rabat

700 kr.

650 kr.

500 kr.

JA

Gratis

Gratis

VISA/Dankort, årligt

350 kr.

350 kr.

Gratis

MasterCard Debet Standard, årligt

375 kr.

375 kr.

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Udvalgte ydelser
Etablering af kundeforhold, herunder Netbank
Genforhandling af kreditter
Erhvervsabonnement, kvartalsvis betaling
Betaling for brug af Netbank Erhverv

Udbetaling i KONTANTEN (ca. 300 automater i DK)
MasterCard Guld, årligt

975 kr.

975 kr.

530 kr.

MasterCard Platin, årligt

2.495 kr.

2.495 kr.

1.895 kr.

2.400 kr.

2.400 kr.

1.800 kr.

2%, min 2.400 kr.

2%, min 2.400 kr.

1%, min 1.800 kr.

Formuepleje, årligt pr. ordning + 25 % moms

600 + ½ %

600 + ½ %

400 + ½ %

Hjemtagelsesomkostninger på lån i TK og DLR

Standard

Standard

25 % rabat

Dokumentgebyr
Stiftelsesprovision – i procent af lånebeløb

*)
Krav til ejerskab er 50 stk. Møns Bank-aktier i gennemsnit pr. kunde, så har du som privatperson fx 150 stk.
aktier, behøver din virksomhed og ægtefælle/samlever ikke være aktionærer, for at alle får Plus-kundevilkår.
Aktierne skal opbevares i depot i banken.

