Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn: Nordea
Kontonavn: Lønkonto+
Dato: 01.07.2020
•

•

•

Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
tilknyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. De opkræves separat. Oplysningerne i deres helhed kan ses i Priser for
serviceydelser på nordea.dk/priser.
Der findes en gratis ordliste på nordea.dk/priser over de udtryk, der anvendes i dette
dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Min hverdag
Omfatter en pakke af tjenester, der
består af:

Kvartalsvis
Samlet årligt gebyr

Etablering af de indlånskonti, du
har brug for
Drift af dine indlånskonti
Udstedelse af debetkort [Nordea
Pay eller Visa/Dankort]
Løbende adgang til debetkort
[Nordea Pay] eller [Visa/Dankort]
Adgang til Netbank og mobilbank
Pengeoverførsler i Danmark
via Netbank/Mobilbank
Hævning af kontanter i
pengeautomater i Danmark.
Valutahævninger -og
indbetalinger i mange af Nordeas
pengeautomater i Danmark
[Apple Pay] og [Google Pay]
Abonnementsoverblik i [Nordea
Wallet]
Betaling for tjenester ud over de
ovenstående opkræves separat.

Kunder under 29 år, kunder med
boliglån i Nordea eller Nordea Kredit,
Premium Banking, Private Banking
samt Erhverv+Privat kunder

-

90 kr.
360 kr

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort)
Betaling af indbetalingskort

Via Netbank
Via filial
Via indbetalingsservice

Pengeoverførsler til en udbyder af Via Netbank, mellem konti i Nordea
betalingstjenester i Danmark
Via filial, mellem egne konti

0 kr.
50 kr.
40 kr.
0 kr.
0 kr.
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Via Netbank til andre danske
pengeinstitutter
Via filial til anden konto i Nordea eller
andre danske pengeinstitutter
Via filial som straksoverførsel til konto i
andre danske pengeinstitutter
Straksoverførsel til andet pengeinstitut
via Netbank/Mobilbank
Pengeoverførsler til en udbyder af Via Netbank [EU payment]
betalingstjenester i andre lande
Via Netbank (standardoverførsel)
Via filial

0 kr.
50 kr.
55 kr.
1 kr.
0 kr.
50 kr.
200 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
[Visa/Dankort] og [Nordea Pay]
Udstedelse af kreditkort
[Nordea Gold] og [Nordea Credit]
Løbende adgang til et debetkort
[Visa/Dankort]
[Nordea Pay]
Løbende adgang til et kreditkort
[Nordea Gold]

[Nordea Credit]
Hævning af kontanter
Med [Visa/Dankort] og [Nordea Pay]

0 kr.
0 kr.
Årligt gebyr
Årligt gebyr
Kunder 18-28 år årligt gebyr
Privatkunder årligt gebyr
Privatkunder med boligfinansiering
årligt gebyr
Premium Banking, Private Banking
og Erhverv+Privat kunder årligt
gebyr
Familiekort
Årligt gebyr
-

-

-

Med [Nordea Gold] og [Nordea
Credit]

-

I kassen
I pengeautomater i Danmark
Euro hævninger i Nordeas og
andre bankers pengeautomater i
EU/EØS
Hævninger i andre valutaer end
Euro i pengeautomater i EU/EØS
Hævninger i alle valutaer uden for
EU/EØS
Hævning af kontanter i alle
pengeautomater

0 kr.
0 kr.
350 kr.
700 kr.
350 kr.

0 kr.
100 kr.
250 kr.
0 kr.
0 kr.

0 kr.
1%, min. 30 kr.
1%, min. 30 kr.
2%, min. 50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

0 kr.
Rykkerbrev

100 kr.
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