Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn: Møns Bank
Kontonavn: 4140 Basiskonto
Dato: 01.09.2020
*

Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er knyttet til
betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med dem, der er knyttet
til andre konti.

*

Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er angivet her.
Oplysningerne i deres helhed kan ses i prisbogen. Prisbogen kan findes på Møns BankS hjemmeside
på www.moensbank.dk/om-moens-bank/priser-og-betingelser

*

Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.
Tjeneste
Generelle kontotjenester
Etablering af konto

Gebyr
1. konto
Efterfølgende konto: Via filial
Efterfølgende konto: Via Netbank

En kreditaftale mellem kontoudbyder og kunde
afgør, hvor meget der pålægges af rente og
gebyr for en kredit

gratis
50,00 kr.
gratis

Se eventuel kreditdokument

Drift af en konto (kontogebyr)

Kvartalsvis
Samlet årligt gebyr:

200,00 kr.
800,00 kr.

Adgang til netbank

Årligt

225,00 kr.

B55GEBYR04

CVR-nr. 65746018

Betaling for tjenester ud over de ovenstående opkræves separat.
Betalinger (med undtagelse af kort)
Betaling af indbetalingskort

Gebyr
Via netbank:
Via filial:
Via kuvertservice:

Pengeoverførsler til en udbyder af betalingstjenester i
Danmark

Via netbank:
mellem egne konti:
til 3. mands konti, bogført næste dag:
Sammedagsoverførsel, til 3. mands konti:
Straksoverførsel, til 3. mands konti:
Via filial:
mellem egne konti:
til 3. mands konti, bogført næste dag:
Sammedagsoverførsel, til 3. mands konti:
Straksoverførsel, til 3. mands konti:

Pengeoverførsler til en udbyder af betalingstjenester i
andre lande

Via Netbank:
EU-overførsel:
Standardoverførsel:
Ekspresoverførsel:
Via filial:
EU-overførsel:
Standardoverførsel:
Ekspresoverførsel:

4,00 kr.
50,00 kr.
50,00 kr.
gratis
4,00 kr.
4,00 kr.
5,00 kr.
50,00 kr.
50,00 kr.
63,00 kr.
65,00 kr.
4,00 kr.
75,00 kr.
350,00 kr.
50,00 kr.
140,00 kr.
400,00 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort

Gebyr
gratis

Udstedelse af kreditkort

gratis

Løbende adgang til et debetkort
MasterCard Debit
MasterCard Debit Guld
MasterCard Debit Platin
Dankort
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr

350,00 kr.
975,00 kr.
2.395,00 kr.
gratis
300,00 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
MasterCard Kredit
MasterCard Kredit Guld
MasterCard Kredit Platin

Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr

300,00 kr.
975,00 kr.
2.395,00 kr.

Hævning af kontanter

I kassen
I egne pengeautomater

Dankort/VisaDankort

Andre bankers pengeautomater
Automater udland (inden for EU)
Automater udland (uden for EU) 1% min.

gratis
9,00 kr.
30,00 kr.

MasterCard Debit

Andre bankers pengeautomater
Automater udland (inden for EU)
Automater udland (uden for EU) 1% min.

9,00 kr.
9,00 kr.
50,00 kr.

MasterCard Kredit

2% pr. hævning min.

50,00 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilliget overtræk

Gebyr
0,75% i stiftelsesprovision min.

500,00 kr.

Ubevilliget overtræk

pr. rykkerbrev:

100,00 kr.

Tjenestepakke
Hævning/indsætning
Bestilling kontanter over kr. 50.000

Gebyr
0,05% pr. hævning min.
Bestillingsgenyr

25,00 kr.
300,00 kr.

B55GEBYR04

CVR-nr. 65746018

Betaling for tjenester ud over de ovenstående opkræves separat.

se afsnit Tjenestepakke
gratis

