
Priser pr. 1. marts 2022

Møns Bank støtter op om foreninger, der har deres aktiviteter og interessefællesskab i bankens markedsområder,
dvs. Syd- og Østsjælland samt Møn, Bogø og Nordfalster
Det gælder inden for idræt, kultur og andre områder, hvor en større gruppe mennesker mødes. Foreninger kan blive kunde
i banken, når de er beliggende i bankens markedsområde eller på anden vis har tilknytning til banken.
Vi hjælper gerne med kontoforhold, råd og vejledning.
En aftale med banken kan fx være sponsorater, annoncering på foreningens hjemmeside, skilte m.m. - det er en  
noget-for-noget aftale, hvor vi ser en klar sammenhæng mellem, hvad banken kan hjælpe foreningen med, og hvad
foreningen kan gøre for banken.

Herunder de mest relevante priser for Foreninger.
Får I som forening brug for nogle af bankens øvrige ydelser, henvises til prisoversigen for Erhverv 

Møns Banks priser pr. 1/3 2022 Priser
Foreninger
Oprettelse /ændring Pris
Oprettelse af ny forening/ flytning fra andet pengeinstitut 1.000,00kr             
Ekstraordinær ændring f.eks. kassererskifte, formandsskifte m.v. 500,00kr                
Årlig rettidig indlevering af ajourførte foreningsoplysninger(på foreningens eget initiativ) Gratis
Pris for manglende indlevering af opdaterede foreningsoplysninger 500,00kr                

Kort Pris
Bestilling af kort Gratis
Dankort årligt kortgebyr 350,00kr                
Visa/Dankort årligt Kortgebyr Årligt, forud 350,00kr                
Kortgebyr - MasterCard Debit Standard, Privat & Business Årligt, forud 375,00kr                

Netbank Pris
Oprettelse af Netbank incl. 1. bruger Gratis
Oprettelse af Tillægsaftale brugeradministration Gratis
Årlig. afgift - Foreninger   (Opkræves årligt pr. den 31/12)  275,00kr                
Oprettelse af bruger nr. 2 i Netbank 200,00kr                
Oprettelse af yderligere brugere i Netbank pr. bruger 300,00kr                
Oprettelse af fuldmagt til selvbetjeningssystemer pr. fuldmagt 200,00kr                
Overførsel - mellem egne konti i banken Gratis
Overførsel, øvrige - Indbetalingskort og Bankoverførsler 4,00kr                    
Sammedagsoverførsel 4,00kr                    
Straksoverførsel 5,00kr                    
Kvittering for overførsler (kan fravælges) pr. stk. 60,00kr                  

FI-kort FI-KREDITORSYSTEMET Pris
Oprettelse som FI-kreditor 800,00kr                
Årligt gebyr Årligt 500,00kr                
Adviseringsgebyr Pr. udskrift 50,00kr                  
Bestilling af løse FI-kort fra BEC Pr. kort 2,00kr                    
Fremfinding af FI-bilag 500,00kr                
Ændring af kontonr. på Fi-kreditor 250,00kr                

Udskrifter Pris
Kontoudskrifter (på papir) 50,00kr                  
Kontoudskrifter (via e-Boks) Gratis

Årsoversigt (på papir) 50,00kr                  
Årsoversigt (via e-Boks) Gratis


