Gjeldende priser for

365 Turbospar

Danske Bank tar forbehold om feil i prislisten og prisendringer etter utgivelsesdato. Du kan sammenligne våre priser med andre
selskaper på www.finansportalen.no

365 Turbospar
Etableringsgebyr
Nominell rente p.a fra første krone ved saldo fra kr 100 000 og over

Kr 0
2,00 %

Effektiv rente p.a fra første krone ved saldo fra kr 100 000 og over

2,02 %

Nominell rente p.a fra første krone ved saldo under kr 100 000

0,30 %

Effektiv rente p.a fra første krone ved saldo under kr 100 000
Avslutningsgebyr
Maksimumsgrense for innskudd

Nettbank/Mobilbank/Brettbank/Telefontjenester

0,30 %
Kr 50 manuelt
Kr 0 i nettbank
Kr 5 000 000
Pris

Årspris/Årspris BankID

0

Innenlands regningsbetaling m/KID, per betaling (inkl. avtalegiro og eFaktura) fra bruks- og regningskonto

0

Innenlands regningsbetaling u/KID, per betaling fra bruks- og regningskonto

0

Straksbetaling
Kvitteringsoblat

0
Kr 20

Faste overførsler mellom egne konti, til annen kundes konto eller til konto i annen bank

0

Tillegg per melding/bilag ved faste overførsler fra bruks- og regningskonto

0

Mitt forbruk – oversikt i nett-, brett- og mobilbank over ditt forbruk

0

Saldovarslinger per SMS og/eller per e-post
Rebestilling av tapt/mistet sikkerhetskort (kodebrikke)
Bruk av kontofon og alle tilgjengelige tjenester – pris per oppring
Stoppe betaling/oppheve stopp betaling

Overføringer til utlandet

0
Kr 100
Kr 2
0
Pris*

Sepa-betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS (Gitt at overføringen er mindre enn EUR 50.000
og man velger delte omkostninger) Hos mottakerbank innen 2 dager

Kr 30

Ordinær overførsel. Hos mottakerbank etter 2 dager

Kr 80

Ekspress overførsel. Hos mottakerbank samme dag for valutaene: NOK, DKK, SEK, EUR, GBP, USD. For
øvrige valutaer: Hos mottakerbank neste dag
Omkostninger til mottakerbank**
Dersom man velger at avsender betaler alle omkostninger er beløpet minimum
Reklamasjoner kan medføre gebyr dersom reklamasjonsak må rettes til utenlands bank og utenlands bank
tar gebyr for forespørselen.
Tillegg ved manglende/feil/etterbehandling av IBAN og/eller BIC
*)
**)

Kr 375
Kr 250
Kr 300, samt mulig gebyr fra
utenlandsk bank, ofte EUR 30.
Kr 120

Prisene som er oppgitt for elektroniske transaksjoner forutsetter korrekt IBAN og BIC.
Tillegg dersom man velger at avsender betaler alle omkostninger. Dersom omkostningene i utlandet overstiger vårt gebyr,
forbeholder vi oss retten til å belaste avsender for meromkostningene.
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