Bilag 1A

Indenlandske betalinger via filialer
Priser pr. 1. oktober 2018 til privatkunder
Om prislisten
Prislisten gælder for indenlandske betalingstjenester via
betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp,
Finland (”banken”) i henhold til Vilkår for betalingskonti til
privatkunder.

Det er muligt at udføre nogle betalinger billigere ved brug af
Netbank og Mobilbank.
Overførsler til udlandet fremgår af særskilt prisliste (Internationale
betalinger – bilag 1B).

Alle priser er oplyst i danske kroner. For betalingskonti, der føres i
andre valutaer, omregnes priserne på en serviceydelse til den i
punkt 4.1 i Vilkår for betalingskonti til privatkunder nævnte kurs på
debiteringsdagen.

Definitioner og vigtige begreber
Gennemførelsestid er det antal dage, det tager at gennemføre en
betalingstransaktion. Ved dage forstås arbejdsdage, dvs. det
tidsrum, hvor det er muligt at gennemføre eller modtage en
betalingstransaktion. Arbejdsdage i banken og i andre
pengeinstitutter er ikke nødvendigvis sammenfaldende.

Når der er angivet et sidste tidspunkt for bestilling af en betaling
mv., betyder det, at arbejdsdagen for den pågældende
betalingstjeneste slutter på det angivne tidspunkt.

Ved angivelse af dage, fx ”dag 0”, ”0 dage”, ”dag 1” eller ”1 dag”,
menes arbejdsdage.

De oplyste valørregler gælder for krediteringer på konti i banken.
Andre pengeinstitutter kan have andre valørregler.
Når du betaler (udbetaling)
Betalingstype

Gennemførelsestid

Pris i DKK pr.
stk.1)

Standardoverførsel
- mellem egne konti i banken

0 dage

0

- til andre konti i banken

0 dage

50

- til konti i andre pengeinstitutter

1 dag

50 2)

Sammedags-overførsel 3)
- til konti i andre pengeinstitutter
Straksoverførsel
- til konti i andre pengeinstitutter
1)
2)
3)
4)

0 dage

50 2)

0 dage

55 4)

Ved kvittering til afsender (debetadvis) tillægges DKK 10.
Hvis du ikke er kunde i banken, er prisen DKK 100.
Kan bestilles frem til kl.. 12:00 på den arbejdsdag, hvor betalingen gennemføres.
Hvis du ikke er kunde i banken, er prisen DKK 125.

Når du modtager en betaling (indbetaling)
Betalingstype

Kreditrentedag

Pris i DKK pr. stk.
Overførsel i DKK
til kronekonto

Overførsel fra andre
pengeinstitutter

Den arbejdsdag banken
modtager beløbet fra
afsenders pengeinstitut

0

Overfør
sel i
EUR
10
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Valutakontooverførsel mellem konti i banken
Debetkonto

Kreditkonto

Bogføringsdato Valørdag
og seneste
tidspunkt

Bogføringsdato Valørdag

Pris i DKK

for af-givelse af
en ordre
(cut-off)
Alle overførsler uden veksling

Kl. 15.30

- Mellem egne konti

Dag 0

Dag 0

Dag 0

Dag 0

15.50

- Mellem øvrige konti

Dag 0

Dag 0

Dag 0

Dag 0

200

Overførsler med veksling mellem
to EU/EØS valutaer5)

Kl. 11.30

- Mellem egne konti

Dag 0

Dag 0

Dag 0

Dag 0

- Mellem øvrige konti

Dag 0

Dag 0

Dag 0

Dag 0

Alle andre overførsler med
veksling

kl. 11.30

- Mellem egne konti

Dag 0

Dag 2

Dag 0

Dag 2

15.50

- Mellem øvrige konti

Dag 0

Dag 2

Dag 0

Dag 3

200

15.50
200

5) EØS-valutaer er EUR, DKK og andre nationale EU-valutaer (BGN, CZK, GBP, HRK, HUF, PLN, RON, SEK) samt nationale valutaer i
EFTA-landene Norge, Liechtenstein og Island (NOK, CHF, ISK).
Kontant udbetaling via kassen
Betalingstype

Udbetaling af danske sedler

Gennemførelsestid

Pris i DKK pr. stk.
Den første
udbetaling
pr. måned

Overførsel i
EUR

0

30

0 dage

og mønter fra
forretningskonto
Kontant indbetaling via kassen
Betalingstype

Gennemførelsestid

Pris i DKK pr. stk.
De første 2
indbetalinger
pr. måned

Indbetaling af danske sedler og

Indbetalinger
ud over 2 pr.
måned

0 dage

0

0

0 dage

50

50

0 dage

0

20

mønter på egne konti
Indbetaling af danske sedler og
mønter til 3. mand 6)
Indbetaling på forretningskonto
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6) For kunder, der ikke har en betalingskonto i banken, er prisen DKK 100.
Betaling af indbetalingskort
Betalingstype

Gennemførelsestid

Pris i DKK pr. stk

Indbetalingskort
- ved kassen
- Indbetalingsservice

dag 7)
dage 7)

1
2

Returnering af indbetalingskort
på grund af manglende
dækning
Fremfinding af fysisk indbetalingskort

40 8)
10

-

225

-

225

7) For kortart 05, 82, 83 og 93 dog to dage ved kassen og fire dage ved indbetalingsservice.
8) Hvis du ikke er kunde i banken, er prisen DKK 125.
Checks
Betalingstype
Kontramandering/tilbagekaldelse af check

Pris i DKK pr. stk.
200

Nets-produkter
Betalingstype

Pris i DKK

Betalingsservice
- rekvirering af Betalingsservice- oversigt, fx
genbestilling
- returnering af debitering på grund af manglende
dækning
Fax til Nets på kundens
foranledning (alle Nets-produkter)

10
225
225 pr. blanket

Andet
Betalingstype

Opsporing af betalingstransaktioner, der er ældre end
seks måneder

Pris i DKK

800 pr. time
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