
 

PRIVAT PLUS 

 
Flere fordele til dig 
 

Som Privat Plus-kunde i Møns Bank får du  

adgang til en lang række fordele, fx  
 

• Gratis VISA/Dankort – med gratis ud-  

betalinger i +300 KONTANTEN-automater. 
 

• Gratis Netbank – både i daglig brug og på  

årsbasis. 
 

• Stor rabat på kort – fx MasterCard Guld  

med attraktive forsikringer. 
 

Du får klækkelig rabat på oprettelse af lån og  

kreditter i banken – og også på optagelse eller  

omlægning af lån i Totalkredit. Og der er mere 

endnu. 
 

Du kan tage et Strakslån på op til 75.000 kr. på din mobil til kun 5,5 % i årlige rente (ÅOP 6,1) 

og/eller få en PlusLøn-konto med kredit – til kun 5 % i årlig rente (ÅOP 6,3). 

 

Dine fordele med Privat Plus Frekvens Standard Din pris 

VISA/Dankort  Årligt 350 kr. Gratis 

MasterCard Debet Standard Årligt 375 kr. Gratis 

Udbetaling i KONTANTEN pengeautomater (ca. 300 i Danmark) Pr. udbetaling Gratis Gratis 

Netbank - årlig afgift Årligt 275 kr. Gratis 

Netbank - indbetalingskort og bankoverførsler Pr. betaling/overførsel 4 kr. Gratis 

Netbank - sammedagsoverførsel Pr. overførsel 4 kr. Gratis 

Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 5 kr. Gratis 

MasterCard Guld Årligt 975 kr. 530 kr. 

MasterCard Platin Årligt 2.495 kr. 1.895 kr. 

Dokumentgebyr Pr. dokument 1.600 kr. 1.200 kr. 

Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2%, min 1600 1%, min 1200 

Hjemtagelse og omlægning af Totalkreditlån  Pr. lån 8.000 kr. 6.000 kr. 

Formuepleje, årligt (tillægges 25 % moms) Pr. ordning 600 + ½% 400 + ½% 

Helophævelse i utide eller deludbetaling ved pensionering Pr. ordning 1.500 kr. 1.000 kr. 

Strakslån i Mobilbank op til 75.000 kr. *) Årlig rente / oprettelse 10,5%+1000 kr. 5,5%+750 kr. 

Plusløn m/kredit op til 50.000 kr. **) ***) Årlig rente Ikke muligt 5 % 

Opsparing Plus ***) Kvartårlig rente Ikke muligt Særvilkår 
 

*) Ann.lån 5 år · Max. 75.000 kr. · Opr.omk. 750 kr. · Var. rente 5,5 % · Debitorrente 5,61 % · ÅOP 6,1 % · Samlede kreditomk. 11.762 kr. 

**) Stående lån 5 år · Max. 50.000 kr. · Opr.omk. 2.400 kr. · Var. rente 5 % · Debitorrente 5,1 % · ÅOP 6,3 %. 

***) Ingen negativ rente for indeståender. 

 

For at være Plus-kunde skal du blot have NemKonto hos os og 50 stk. Møns Bank-aktier (i depot i 

banken) – fordi vi gerne vil være en bank, ejet af kunderne. Det styrker relationer og nærvær, så 

Møns Bank fortsat er et stærkt alternativ til de landsdækkende banker.  

Sport, film og teater er blandt de tilbud, som Plus-
kunder i Møns Bank jævnligt får tilbudt rabat på via 
bankens samarbejdspartnere. 


