
 
 

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København 

Open Open 

Priser for serviceydelser - privatkunder 
 

Gælder fra 12. april 2023 (Alle priser i danske kroner) 
 
Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til Privatkunder i Nordea Danmark, 
filial af Nordea Bank Abp, Finland og er opdelt i følgende dele. Priserne kan ændres i 
henhold til gældende vilkår. 
 

- Priser for daglige bankservices (side 2 og 3) 
 

- Priser for kort og kort relaterede services (side 4) 
 

- Priser for services for valuta og udenlandske betalinger og overførsler (side 5) 
 

- Priser for Priser for Erhvervskundeforhold, Foreninger og Bankboks (side 6) 
 

- Priser for services for Investering og Pension (side 7 og 8) 
 

- Priser for services for lån og kreditter (side 9) 
 
 

Der vil være priser for nogle specifikke services ydelser som ikke findes i denne liste. Disse 

priser kan findes i vilkårene for de services. Du kan finde de samlede vilkår her 

 

Denne liste omhandler kun priser for services. Vores indlånsrenter kan du finder her  og du 

kan finde vores samlede udlånsrenter her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nordea.dk/privat/vilkaar.html
https://www.nordea.dk/privat/priser.html#tab=Indlan
https://www.nordea.dk/privat/priser.html#tab=Udlan


 
 

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København 

Open Open 

Priser for daglige bankservices  
Produkt / Service  Priser 

Min hverdag (omfatter alle private kunder og indeholder) *  

- De konti som du har behov for 

- Visa/Dankort/Nordea Pay** 

- Mobilbank/Netbank 

- Apple Pay og Google Pay 

- Abonnement overblik i Nordea Wallet                                  

- Overførsler og betalinger via Netbank/Mobilbank*** 

- Hævninger med Visa/Dankort og Nordea Pay i alle pengeautomater i 
Nordea og andre pengeinstitutter 

- Valutahævning i mange af Nordeas pengeautomater i Danmark 

- Indsættelse af valuta i mange af Nordeas pengeautomater i Danmark 

120 kr. pr kvartal #            

 

#) Kunder under 29 år, kunder med boliglån i Nordea eller Nordea Kredit, Premium 
Banking-, Private Banking samt Erhverv+Privat kunder betaler ikke for Min hverdag. 

 

 

 

*: Kunder, der udelukkende har Basal indlånskonto eller Basal 
betalingskonto, er dog ikke omfattet. Desuden kan Nordea afmelde kunder 
fra Min hverdag, hvor et eller flere af kundens lån og / eller kreditter er 
sendt til inkasso. 
**) Et Visa/Dankort kræver en kreditvurdering og at man er over 18 år. 
Kunder under 15 år kan kun få Nordea Pay med forældre/værges accept. 
***) Straksoverførsler og udenlandske overførsler er ikke inkluderet. 

 Indbetalingskort 

- betaling af indbetalingskort via betalingsservice 

- ved Indbetalingsservice 

- i filial (kun for kunder med konto i Nordea)  

 

- 0 kr. 

- 40 kr.  

- 75 kr.                       

Overførsel via filial 

-  mellem dine egne konti i Nordea 

- til anden konto i Nordea eller andet pengeinstitut 

- straksoverførsel til en andens konto udenfor Nordea  

 

- 0 kr.                        Pris pr. 30.4 2023:  60 kr. 

- 60 kr.                       

- 60 kr.                       

Overførsel via Netbank/mobilbank  

- mellem egne konti i Nordea eller til andet pengeinstitut  

- straksoverførsel til anden konto i Nordea eller andet pengeinstitut  

 

- 0 kr. 

- 1 kr. 

Fast overførsel via filial 

- etablering/ændring 

- efterfølgende overførsler til konto i Nordea 

- efterfølgende overførsler til konto i andet pengeinstitut 

 

- 50 kr. 

- 0 kr. 

- 2 kr. 

Standardoverførsel via filial for kunder uden konto i Nordea 

- til indsættelse på konto i Nordea 

- til indsættelse på konto i andet pengeinstitut 

 

- 100 kr. 

- 100 kr. 

Straksoverførsel via filial for kunder uden konto i Nordea 

- til indsættelse på konto i Nordea 

- til indsættelse på konto i andet pengeinstitut 

 

- 125 kr. 

- 125 kr. 

Kontantindbetaling via filial for kunder i Nordea 

- til indsættelse på egen konto i Nordea 

- til indsættelse på 3. mands konto i Nordea eller i andet pengeinstitut 

 

- 0 kr. 

- 50 kr.                      

Kontantindbetaling via filial for kunder uden konto i Nordea 

- til indsættelse på konto i Nordea 

- til indsættelse på konto i andet pengeinstitut 

- tillæg ved skriftlig bekræftelse af bestilling, fx ved telefonisk bestilling 

 

- 100 kr. 

- 100 kr. 

- 10 kr. 

Returnering af overførsel/betaling ved manglende dækning 

- Dankortpostering 

- indbetalingskort eller træk via Betalingsservice 

 

- 225 kr. 

- 300 kr.                       

 Kontofuldmagter 

- Oprettelse af kontofuldmagt pr. stk.* 

*): Produkter til børn er undtaget for dette. 

 

-  200 kr. 
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Priser for daglige bankservices (fortsat) 
Produkt / Service  Priser 

Oversigter/udskrifter 

- Kontooversigt ved fuld side og pr. 31. december på papir  

- Kontooversigt pr. 31. december i Netbank 

- Kontoudskrifter på papir rekvireret via filial eller telefon 

- Kontoudskrift i Netbank 

- Kopi af tidligere modtaget kontooversigt/udskrift eller depotoversigt 

 

- 15 kr.                              

- 0 kr. 

- 75 kr.                                  

- 0 kr. 

- 75 kr.                                  

Timelønsats 

Betaling for ekstraordinære eller tidskrævende serviceydelser, pr. time 

- 1.000 kr. (pr. time) 

Prisinformation for basale konti 

Basal indlånskonto  

- Kortafgift, Nordea Pay, tilknyttet en Basal indlånskonto 

 

- 180 kr. årligt 

Basal betalingskonto 

- Gebyr inkl. Nordea Pay kort tilknyttet Basal Betalingskonto og Netbank 

 

- 480 kr. årligt 

Priser for kunder over 18 år som ikke er omfattet af Min hverdag 

Visa/Dankort / Nordea Pay 

- Kortafgift, Visa/Dankort 

- Kortafgift, Nordea Pay 

 

- 350 kr. årligt (betales forud) 

- 350 kr. årligt, (betales forud) 

Brug af Visa/Dankort eller Nordea Pay i Danmark 

- Som hævekort i andre pengeinstitutters pengeautomater 

 

- 8 kr. 

- Hastebestilling (Fysisk kort) 

- Erstatningskort (Fysisk kort) 

- Ændring af forbrugsgrænse (Visa/Dankort)  

- 250 kr. 

- 150 kr. 

- 100 kr. 

Onlineaftale med Netbank/Mobilbank 

Netbank abonnement 

 

- 100 kr. årligt 

Transaktioner via Netbank/Mobilbank i Danmark 

- Overførsel af beløb til andet pengeinstitut 

- Straksoverførsel af beløb til andet pengeinstitut 

- Betaling af indbetalingskort 

 

- 2 kr. 

- 3 kr. 

- 5 kr. 
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Priser for kort og kort-relaterede services 
Produkt / Service  Priser 
Pris for Visa/Dankort og Nordea Pay (Kunder med Min hverdag) 0 kr. årligt 

Pris for Visa/Dankort og Nordea Pay (Kunder uden Min hverdag)  350 kr. årligt (betales forud) 

Nordea Gold  
 
 

- Kunder 18 – 28 år  ......... 350 kr. årligt (betales forud) 
- Privatkunder ................. 700 kr. årligt (betales forud) 
- Privatkunder m. boliglån 350 kr. årligt (betales 

forud) 
- Premium Banking og Erhverv+Privat kunder ...... 0 kr. 
- Familiekort  ..................................................... 100 kr. 
- Aktivering af kredit  ............................................. 0 kr. 

 

Nordea Platinum (MasterCard kreditkort med tilknyttet lounge adgang) - 1.500 kr. årligt (betales forud) 
- 10 loungeadgange pr. år, efterfølgende 

loungeadgange se aktuel pris på nordea.dk/lounge 

- Familiekort 200 kr. årligt (uden rejseforsikring) 

Nordea Credit (tilbydes med og uden forsikring) 250 kr. årligt (betales forud)         

Nordea Credit - Kort oprettet før 1. januar 2019 (betales forud) 

 

- Tidligere fordel+ og Premium Banking kunder  ... 0 kr. 
- Tidligere fordelskunder  .................................. 100 kr. 
- Tidligere basiskunder  ..................................... 250 kr. 
- Tidligere Ung+  ................................................ 100 kr. 
(Prisen er uforandret i forhold til tidligere kundeprogram. Fra 1. 
januar 2019 kan man ikke længere tilmeldes disse kundeprogrammer) 

Brug af Visa/Dankort i udlandet 
- Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet Visa-systemet 

 
 

- Euro hævninger i Nordeas pengeautomater i EU-lande  
- Euro hævninger i andre pengeautomater eller banker) i EU-lande 
 
- Hævninger i andre valutaer end Euro i pengeautomater eller bank 

(herunder Nordea og Nordeas pengeautomater) 
- Valutakurstillæg 
- Kopi af nota 

 
- 0 kr. (Forretningen kan opkræve et beløb ved betaling med kortet. 

Beløbets størrelse oplyses af forretningen) 
 

- 0 kr. 
- 0 kr. 
 
- 1% af det hævede beløb, dog minimum 30 kr. 

(Pengeinstituttet kan opkræve et beløb ved hævning. Beløbet oplyses af 
pengeinstituttet) 

Europæiske valutaer: 1%, Andre valutaer: 1,5% 
- 75 kr. 

Brug af Nordea Gold/Platinum/Credit kort i Danmark og udland 
 
- Som betalingskort i forretninger 
 
- Som hævekort i pengeautomater eller bank (For begge også Nordea)  

 
- Valutakurstillæg 
- Kopi af nota 

 
 

- 0 kr. (Forretningen kan opkræve et beløb ved betaling med kortet. Beløbets 

størrelse oplyses af forretningen) 

 
- 2% af det hævede beløb, dog minimum 50 kr. 

(Pengeinstituttet kan opkræve et beløb ved hævning. Beløbet oplyses af 
pengeinstituttet) 

- Europæiske valutaer: 1%,  Andre valutaer: 1,5% 
- 75 kr. 

Øvrige Serviceydelser Visa/Dankort og Nordea Pay 

- Hastebestilling (Fysisk kort) 
- Erstatningskort (Fysisk kort) 
- Ændring af forbrugsgrænse (Visa/Dankort)) 

 
- 250 kr. 
- 150 kr. 
- 100 kr. 

Øvrige Serviceydelser - Nordea Gold og Nordea Credit 

- Hastebestilling (Fysisk kort) 
- Erstatningskort (Fysisk kort) 
- Genbestilling af pinkode 
- Ændring af forbrugsgrænse  

 
- 250 kr. 
- 150 kr. 
-   45 kr. 
- 100 kr. 

Forsendelse af kort 

- Almindelig post Danmark, Vesteuropa, Nordamerika  
- Anbefalet post- Østeuropa 
- Kurérforsendelse - Øvrige lande 

 
- 0 kr. 
- 250 kr. 
- 500 kr. 
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Valuta og udenlandske overførsler 

Produkt / Service  Priser  
Betalinger fra udlandet 
Overførsler til indsættelse på konti i Nordea i Danmark 
- når afsender har oplyst rigtigt kontonummer* 
- i euro fra andet EU-land 
 
Overførsler 
- anmodning om yderligere oplysninger, ekskl. den udenlandske banks 

omkostninger** 
**) Hvis afsender har valgt at dække alle omkostninger, opkræver vi ikke ovenstående beløb. 

 
Betalinger til udlandet 
- Manuel overførsel mellem Nordea konti * 
- Overførsel via Netbank mellem Nordea konti 
 
- Manuel overførsel i Euro til EU-lande  
- Overførsel via Netbank i Euro til EU-lande 
 
- Manuel standardoverførsel i andre valuta end Euro* 
- Overførsel via Netbank i andre valuta end Euro 
*)  Ud over den anførte pris beregner den modtagende bank et beløb for overførslen. Afsender kan vælge at betale et 

supplerende beløb, så modtageren friholdes for omkostninger. Den samlede pris for overførslen afhænger af 
modtagerbanken, overførselsform, hastighed og beløbsstørrelse. Bestillingen skal indeholde korrekt IBAN til 
modtagende bank i IBAN-lande. Er det ikke tilfældet, tillægges 50 kr. Beløbet dækker det gebyr, som Nordea bliver 
opkrævet af den modtagende bank. 

 
 

- 50 kr. 
- 0 kr. 

 
 
- 350 kr. 

 
 
 

- 60 kr.                      
- 0 kr. 

                                     
- 60 kr.                      
- 0 kr. 
 
- 300 kr.                    
- 50 kr. 

Valutaveksling 
Når du sælger kontant fremmed valuta i filialen *) 
- Kunder med konto i Nordea 
- Kunder uden konto i Nordea 
Når du køber kontant fremmed valuta i filialen 
- Kunder med konto i Nordea 
- Kunder uden konto i Nordea 
Køb og salg af kontant fremmed valuta i pengeautomaten 
- Kunder med Min hverdag 
- Øvrige kunder med konto i Nordea 
- Kunder uden konto i Nordea 
 
*) Kan kun ske i følgende filialer: Amager Glostrup, Rønne og Vesterport 

 

 
- 100 kr.                      
- Kan ikke sælge valuta. 

 
- 100 kr.                       
- Kan ikke købe valuta. 

 
- 0 kr. 
- 30 kr. 
- 50 kr. 
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Priser for erhvervskundeforhold, kunder bosiddende i udlandet, 
foreninger og bankboks 

Produkt / Service Priser 
Erhvervskundeforhold 
- Oprettelse af produktpakker til erhvervskundeforhold 
- Oprettelse af produktpakker til erhvervskundeforhold - med 

privatengagement 
Månedligt gebyr for produktpakker: 

 

 

- 4.800 kr. 
- 2.400 kr.* 

 
- 165 kr. per måned, 35 kr. med privatengagement* 
*) Du skal være Privatkunde med Boligfinansiering, Premium Banking 
eller Private Banking kunde for at få rabat på pakken.  

 

Foreninger 
- Foreningspakke inkl. netbank og kort (Visa/Dankort eller Nordea Pay)  
- Oprettelse/ændring af Netbank brugeraftale 
- Ændring af bestyrelsesmedlem  
- Oprettelse/ændring af kontofuldmagt 
- Fællesfuldmagter 
- Oprettelse af ny forening 

 
 

- 1.000 kr. årligt  
- 600 kr. pr. bruger 
- Gratis ved digital løsning ellers 600 kr. pr. stk. 
- 600 kr. pr. fuldmagtshaver 
- 1.000 kr. årligt 
- 1.000 kr. 

Bankboks 

- Oprettelse af lejemål (inkl. moms)  
- Leje (inkl. moms), afhænger af boksens størrelse: minimum 

 
- 600 kr. 
- 995 kr. (årligt minimum, afhænger af størrelse) 

Forretningskonto og Virksomhedskonto 

Indbetalinger i kassen de første 2 hver måned 
De næste, pr. gang 
 

 
- 0 kr. 
- 20 kr. 

Min hverdag, udland (for alle kunder bosiddende i udlandet)  
Service indeholder alle ydelser inkluderet i Min hverdag samt en rækker 
yderligere services for kunde bosiddende i udlandet, defineret som: 

- kunder som flytter ud af Danmark og får udenlandsk adresse 
- kunder bosat i udlandet, men ønsker at åbne en konto i Nordea Danmark 
- kunder som bor i Danmark, men ægtefælle eller samlever bor i udlandet 
- kunder har meldt flytning til udlandet via borger.dk. 

-  
Kunder 18 – 28 år……….......………….250 kr. pr. kvartal 
Privatkunder..…….……………............250 kr. pr. kvartal 
Privatkunder med boligfinansiering…….......……0 kr. 
Premium Banking og Erhverv+Privat kunder....0 kr. 
 
Premium Banking, Private Banking kunder eller 
kunder som har sit boliglån hos Nordea i, Sverige, 
Norge og Finland er også fritaget for gebyret. 
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Puljeopsparing til pension og børneopsparing 

Produkt / Service Priser 

Skift af pulje 

- Bankvalg 

- Bankvalg, skift af risikovalg pension* 

- Bankvalg, skift af risikovalg børneopsparing* 

- Ændring af individuel procentfordeling pension* 

- Ved ændring via Netbank 

- Ved skift til eller fra 100% indlån og fra individuel procentfordeling til 
Bankvalg 

 *) banken skifter procentfordeling 

 

- 0 kr. 

- 200 kr. 

- 100 kr. 

- 200 kr. 

- 100 kr. 

- 0 kr. 

 

Puljeprovision For den del af saldo, der er mindre eller lig med 350.000 kr. 

- korte obligationer  

- lange obligationer og indeksobligationer  

- udenlandske obligationer  

- højrenteobligationer  

- danske aktier  

- udenlandske aktier  

- alternative investeringer  

 

- 0,65% årligt 

- 0,85% årligt 

- 0,75% årligt 

- 1,00% årligt 

- 1,30% årligt 

- 1,40% årligt 

- 1,50% årligt 

Puljeprovision For den del af saldo, der er større end 350.000 kr. og 
mindre end eller lig med 600.000 kr. 

- korte obligationer  

- lange obligationer og indeksobligationer  

- udenlandske obligationer  

- Højrenteobligationer  

- danske aktier  

- udenlandske aktier  

- alternative investeringer  

 

 

- 0,40% årligt 

- 0,60% årligt 

- 0,50% årligt 

- 0,75% årligt 

- 1,05% årligt 

- 1,15% årligt 

- 1,25% årligt 

Puljeprovision - For den del af saldo, der er over 600.000 kr. 

- korte obligationer  

- lange obligationer og indeksobligationer  

- udenlandske obligationer  

- Højrenteobligationer  

- danske aktier  

- udenlandske aktier  

- alternative investeringer  

 

- 0,20% årligt 

- 0,40% årligt 

- 0,30% årligt 

- 0,55% årligt 

- 0,85% årligt 

- 0,95% årligt 

- 1,00% årligt 

- Kontant pulje (uanset saldo) 
Ved Bankvalg bruges provisionssatserne forholdsmæssigt for de puljer, som Bankvalg har haft andel i. 
Provisionssatsen er derfor afhængig af den aktuelle fordeling mellem de enkelte puljer og indestående. 

- Minimum pr. konto pr. måned 

- Tillæg for Bankvalg  

- 0 kr. 

 

- 10 kr. 

- 0,12% årligt 
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Services for Pensionsopsparing 

Produkt / Service Priser 

Priser for services relateret til Pension 

- flytning af din pensionsordning til anden 
bank/pensionsselskab/forsikringsselskab  

- registrering og afregistrering af PAL-skattefritagelse 

- deludbetaling af din pensionsordning 

- ophævelse af din pensionsordning i utide 

- ekspedition af køb/ salg af unoterede aktier 

- ekspedition af meddelelse til Skat pga. manglende kurs 

- ekspedition af genberegning af pal skat pga. manglende kurs 

- ekspedition af meddelelse til selskab pga. afnotering 

- opbevaring af fysiske unoterede aktier 

- ekspedition af udbytte fra unoterede aktier (ikke VP-papir) 

- rettelse ved overtrædelse af regler for unoterede aktier 

- rettelse ved øvrige fejl, der ikke er begået af Nordea 

- rettelse af fuldmagter og handler vedr. eksterne forvaltere 

- rettelse af indskud på din pensionsordning 

- betaling for konvertering af kapitalpension 

 

 

- 850 kr.                         

- 850 kr.                         

- 850 kr.                         

- 850 kr.                         

- 1.600 kr. 

- 200 kr. 

- 800 kr.                            

- 200 kr. 

- 400 kr. 

- 200 kr.  

- 850 kr.                         

- 850 kr.                         

- 850 kr.                         

- 850 kr.                         

- 400 kr. 
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Priser for services for lån og kreditter 

Produkt / Service Priser 
Oprettelse og ændring – faste priser 
- kredit uden sikkerhed 
- lån uden sikkerhed 
- Nordea Bil 
- Andelsboliglån/kredit med sikkerhed 
- Lån/kredit med sikkerhed 

(Samlet omk. til banken for dokumenter og etablering af sikkerhedsstillelse. Ved Nordea Bil tillægges notering af 
panthaverdeklaration 

 

- Nordea Prioritet, Boliglån og Boliglån Fast Rente 
- Nordea BoligPuls 
- Til-/fravalg af afdragsfrihed Nordea BoligPuls 
(Samlet omkostning til banken for dokumenter og etablering af sikkerhedsstillelse) 

 

- 1.000 kr. 
- 1.000 kr. 
- 2.500 kr. 
- 2.900 kr. 
- 2.300 kr. 
(Samlet omk. til banken for dokumenter og etablering af sikkerhedsstillelse. 
Ved Nordea Bil tillægges notering af panthaverdeklaration) 
 

- 4.200 kr. 
- 7.000 kr. 
- 500 kr. 
(Samlet omkostning til banken for dokumenter og etablering af 
sikkerhedsstillelse) 

Oprettelse og ændring – Bevillingsprovision 
- Nordea Andel og Nordea Andel Afdrag 
- Bolig-/Andelsboliglån Fast Rente 
- Lån/kredit med sikkerhed 
- Lån uden sikkerhed 

 

- 0,50% (maks. 7.500 kr.) 
- 2,00% 
- 1,00% 
- 2,00% 

Andre priser for salg, ændringer, garantier mv. 
- Købesumsgaranti ved køb af fast ejendom/andelsbolig 
- Salg af andel, sagsbehandling ifm. indfrielse af lån og ekspedition af 

sikkerhed 
- Oprettelse af garanti (indenlandsk)  
- Digitalisering af pantebrev ifm. handel eller lignende 
- Timeløn - Byggesager 

 

- 2.000 kr. 
 

- 3.500 kr. 
- 700 kr. 
- 250 kr. 
- 1.000 kr. 

Overtræk m.v. 
- Bevilling af overtræk 
- Rykkerbrev ved overtræk 
- Udskydelse/ændring af ydelse 

 

- 0 kr. 
- 100 kr. 
- 200 kr. 

Realkreditlån 
- Prioritering herunder køb, salg, tillægsbelåning, omlægning, nybyggeri, om- 

og tilbygning og gældsovertagelse (dog ikke i forbindelse uskiftet bo) 
- Hjemtagelse af forhåndslån  
- Fremsendelse af transport til notering 
 
- Indfrielse herunder delindfrielse (Ved indfrielse i forbindelse med salg se særskilt pris) 
 
- Købersikring / Fastkursaftale / Kurskontrakt / Konverteringssikring hos 

Nordea Kredit 
- Kurssikring i fremmed realkreditinstitut - oprettelse 
- Kurssikring i fremmed realkreditinstitut - ændring 
- Terminskontrakt på indfrielse af realkreditlån 
- Rykning for foranstående lån 
- Administration af deponering 

 
- 3.500 kr. 
 
- 0,50% (min. 1.000 kr. og maks. 4.000 kr.) 
- 1.000 kr. 
 

- 2.000 kr.  
 
- 0 kr. 
 
- 300 kr. 
- 500 kr. 
- 0 kr. 
- 600 kr. 
- 400 kr. 

Påtegning på andre pantebreve 
- første påtegning (inkl. moms)  
- efterfølgende i samme sag (inkl. moms)  

 
- 562,50 kr. 
- 250 kr. 

Notering af pantebreve - Udlæg, sekundært pant eller transportpåtegning 
- første notering (inkl. moms)  
- efterfølgende i samme sag (inkl. moms)  

 
- 562,50 kr. 
- 250 kr. 

Tinglysningsafgift - Bolig  
- fast afgift for hvert dokument 
- % afgift af hovedstol ejerbolig/fritidshus/andelsbolig/erhvervsejendom 

 
- 1.730 kr. 
- 1,50% 

Tinglysningsafgift – bil og øvrigt løsøre 
- fast afgift for hvert dokument 
- procentafgift af hovedstol eller samlet kreditbeløb 

 
- 1.750 kr. 
- 1,5% 

 


