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* Jutlander Banks Fordelskoncept kræver ikke aktiv tilmelding.

Hvilke kunder er omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept?

• Kunder, der har NemKonto, Netbank og e-Boks.

• Kunder på 28 år og derover skal have et forretningsomfang på mindst 100.000 kr.*

• For kunder i alderen 18 – 27 år er der ikke noget krav om forretningsomfang.

Kunder omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept får:

• Egen rådgiver. 

• Mulighed for oprettelse af særlige Jutlanderprodukter, f.eks. Jutlanderkonto.

• Visa/Dankort (inkl. eget kortdesign), Mastercard Debit (inkl. eget design) eller Dankort (inkl. 

eget kortdesign) tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung eller Jutlanderkonto Ung+ uden 

årlig afgift. 

• Kunder i alderen 18 – 27 år tilbydes desuden Mastercard Debit tilknyttet Jutlanderkonto Ung 

eller Jutlanderkonto Ung+ uden årlig afgift.

• Rabat på 400 kr. på Mastercard Guld og Mastercard Platinum samt rabat på 250 kr. på 

Mastercard Standard (uden forsikring).

• Netbank Privat uden årlig afgift. 

• Gratis valutaveksling. 

• Fritagelse for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation.

• Følgende rabatter på oprettelse og forlængelse af lån og kreditter:

- 18 år – 27 år: 

Gratis oprettelse og forlængelse af Jutlanderlån Ung, Jutlanderkonto Ung (med kredit) og 

Jutlanderkonto Ung+ (med kredit). Rabat på 1.000 kr. på stiftelsesprovision ved optagelse af 

øvrige lån og kreditter i banken, hvis kunden samtidig er aktionær i Jutlander Bank A/S med 

mindst 10 stk. aktier (kursværdi 1. juni 2018 ca. 2.000 kr.) **

- 28 år og derover: 

50% rabat på oprettelse og forlængelse af Jutlanderlån og Jutlanderkonto (med kredit). Hvis 

kunden samtidig er aktionær i Jutlander Bank A/S med mindst 50 stk. aktier (kursværdi 1. juni 

2018 ca. 10.000 kr.) tilbydes gratis oprettelse og forlængelse af Jutlanderlån og Jutlanderkonto 

(med kredit) samt rabat på 1.000 kr. på stiftelsesprovision ved optagelse af øvrige lån og 

kreditter i banken. **

For kunder, der ikke længere opfylder kravene til Jutlander Banks Fordelskoncept, ophører de 

særlige fordele og besparelser. Det betyder, at alle Fordelskunders transaktionskonti 

automatisk ændres til én af følgende kontoformer afhængig af kundens øvrige produkter og 

tilknyttede serviceydelser:

• Basal Betalingskonto med følgende mulige serviceydelser

- Almindelig Netbank

- Kort

- BS-aftale eller fast overførsel

• Basal Indlånskonto med følgende mulige serviceydelser

- Debetkort

- Netbank Light

Læs mere om disse produkter på jutlander.dk. Priserne for disse produkter og de tilknyttede 

ydelser (Netbank, kort m.v.) fremgår af denne prisinformation. Kontakt én af vores afdelinger 

for at høre nærmere om mulighederne.

* Forretningsomfanget er defineret som en sum af kundens samlede indlån, restgæld på udlån, 

træk på kreditter, depotværdi samt restgæld på lån i Totalkredit og DLR-kredit. 

Forretningsomfanget beregnes ved udgangen af hvert kvartal. Er forretningsomfanget over 

100.000 kr. pr. den 1. i blot én af de tre forudgående måneder, er betingelsen opfyldt.

** Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se 

mere på www.gii.dk.

Jutlander Banks Fordelskoncept for privatkunder
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Giro-/indbetalingskort Betaling af giro/fi-kort via kasse pr. stk., kunder 50 kr. 0 kr. for konti, man ikke selv kan 

disponere over i Netbank 
Betaling af giro/fi-kort via kasse pr. stk., ikke kunder 75 kr.

Betaling af giro/fi-kort via Netbank og MobilBank - se under "Selvbetjeningssystemer"

Fremsendelse af kvittering, pr. stk. 100 kr.

Konti Konto-/kundegebyr (løbende) for privatkunder fra og med 18 år. 

 - Basal Indlånskonto, bagudbetalt kvartårligt 45 kr.

 - Basal Betalingskonto, bagudbetalt kvartårligt 95 kr.

 - kunder omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept* 0 kr.

Basal Betalingskonto, oprettelse 500 kr.

Deponeringskonto, oprettelse 500 kr.

Gældssaneringskonto, oprettelse 500 kr.

Gældssaneringskonto, årligt 500 kr.

Klientkonto, oprettelse 1.000 kr.

Kundebokse Kundebokse (det kræver helkundeforhold at have en kundeboks):

 - under 3 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 400 kr.

 - 3 - 6 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 500 kr.

 - 7 - 10 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 550 kr.

 - 11 - 13 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 650 kr.

 - 14 - 16 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 750 kr.

 - 17 - 20 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 850 kr.

 - over 20 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 1.000 kr.

Kundebokse - 24/7 (det kræver helkundeforhold at have en kundeboks)

 - 6 - 10 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 650 kr.

 - 11 - 13 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 750 kr.

 - 16 - 20 cm. i højden, pr. stk. inkl. moms, pr. år 950 kr.

Opbrydning/udskiftning af lås f.eks. som følge af mistet nøgle 2.500 kr.

Gebyr for mistet kort til kundeboks 24/7 200 kr.

Mønter Møntoptælling :

 - for kunder 0 kr.

 - for ikke-kunder, pr. optælling 1,00 % af beløbet, min. 125 kr.

Der er mulighed for individuel prissætning ved større optællinger

Møntsalg:

 - salg af mønt til kunder, pr. rulle 0 kr.

 - salg af mønt til ikke-kunder, pr. rulle 10 kr. min. 250 kr.

Overførsler Engangsoverførsel til konto via kasse pr. stk., kunder 50 kr. 0 kr. for konti, man ikke selv kan 

disponere over i Netbank 

Engangsoverførsel til konto via kasse pr. stk., ikke kunder 75 kr.

Engangsoverførsel fra egen konto til egen konto via kasse/telefon , pr. stk. 50 kr.

Engangsoverførsel til konto via Netbank og MobilBank - se under "Selvbetjeningssystemer"

Særligt tidskrævende overførsler, pr. stk. 150 kr.

Fast overførsel til konto med kort besked, pr. stk. 0 kr.

Fast overførsel til konto med lang besked, pr. stk. 50 kr.

Saldooplysning Saldooplysning pr. tlf. 50 kr.

Betaling for denne service retter sig mod kunder, som gentagne gange inden for få døgn bruger 

servicen. For kunder, som ikke er i stand til at anvende Netbank, MobilBank eller Beskedservice 

om saldi pr. sms, er lejlighedsvise, telefoniske forespørgsler gebyrfri.

Skift gratis For nye Jutlander fordelskunder overføres og etableres engagement fra andet pengeinstitut 

uden etableringsomkostninger til banken.

Udenlandske checks Retur- og inkassochecks i EUR, USD, SEK og NOK, pr. stk. 550 kr.  + udl. omk.

Almindelige serviceydelser
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Øvrige priser Afvisning af Betalingsservice, Dankorttransaktion m.v. pga. manglende dækning 375 kr.

Bodeling (dødsbo, skilsmisse) pr. sag Timebetaling

Budgetrevision, halvårligt 575 kr.

Fi-kort aftale - Det fælles indbetalingssystem kreditor:

Oprettelse/ændring 350 kr.

Årligt abonnement 350 kr.

Fuldmagtshavere foreninger mv., ny/ændring af fuldmagtshaver, pr. stk. 200 kr.

Genudskrivning af kundeuddata (kontoudtog, fondsnotaer. foreløbige kontoudskrifter, BS-

oversigter m.v.), pr. stk.

100 kr.

Kontoudtog med faste frekvenser, pr. stk. 50 kr.

Notering af udlæg 1.250 kr.

Notering af sekundær pant 1.250 kr.

Periodiseringsmeddelelse 250 kr.

Rykkerbrev med påmindelse og accept 100 kr.

Rykkerbrev med påmindelse 100 kr.

Rykkerbrev med konsekvens 100 kr.

Rykkerbrev med kautionist/pantsætter 100 kr.

Timebetaling 950 kr.

 - fremfinding af bilag eller checks i henhold til timebetaling, min. pr. eksp. 250 kr.

Udbetaling på konti i andet pengeinstitut 250 kr.

Udsendelse af årsopgørelse 100 kr.

Ændring af panthaverdeklaration ved forsikringsskift 250 kr.

Almindelige serviceydelser (fortsat)
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Depot

Generelt Depotbeholdningsoversigt (fast bestilling) inkl. moms 20 kr.

Gebyr pr. depot, inkl. moms, min. 100 kr.

Flyttegebyr ved skift til andet pengeinstitut, pr. fondskode (DK-papirer) 200 kr. maks. 1.000 kr. pr. depot

Flyttegebyr ved skift til andet pengeinstitut, pr. fondskode (Ufonds-papirer) 500 kr.  + udl. omk.

Unoterede kapitalandele:

 - af kursværdien 0,15 % min. 200 kr., maks. 3.000 kr.

 - ekspeditionsgebyr på investeringstidspunktet 1.000 kr.

   (gælder kun pensions- og sikkerhedsdepoter)

Værdipapirer, reg. Obligationer:

i VP  - VP-kontogebyr, inkl. moms 56,25 kr.

 - Fondskodegebyr, inkl. moms 27,50 kr.

 - Udtrækningsmeddelelse, inkl. moms 20 kr.

 - Rentemeddelelse, inkl. moms 20 kr.

 - Øvrige udskrifter, inkl. moms 20 kr.

 - Transaktionsgebyr ved beholdningsændringer (flytning, køb/salg eksternt, udtræk eller udløb) 22 kr.

Aktier og investeringsbeviser:

 - Øvrige udskrifter, inkl. moms 20 kr.

 - Aktier i Jutlander Bank A/S 0 kr.

 - Transaktionsgebyr ved beholdningsændringer (flytning, køb/salg eksternt, udtræk eller udløb) 22 kr.

Værdipapirer, ej reg. Diverse effekter, pr. effekt pr. år, inkl. moms 125 kr.
i VP Indleveringsomkostninger, diverse effekter, inkl. moms 125 kr.

Depotgebyr udenlandske værdipapirer, min. 312,50 kr. pr. år, af kursværdi under 500.000 kr., 

inkl. moms (beregnes af højeste ultimoværdi i perioden)

0,4375 %

Depotgebyr udenlandske værdipapirer, af kursværdi over 500.000 kr., inkl. moms (beregnes af 

højeste ultimoværdi i perioden)

0,25 %

Rente/udbytte meddelelse på udenlandske værdipapirer, inkl. moms 20 kr.

Udbetaling af rente og udbytte, inkl. moms 37,50 kr.

Tilbagesøgning af udbytteskat pr. tilbagesøgning 600 kr.  + udl. omk.

Overførsel til andet pengeinstitut, pr. frilevering 500 kr.  + udl. omk.

Øvrige effekter Pantebreve:

Pantebreve og gældsbreve nom. værdi under 500.000 kr., inkl. moms 0,3125 %

Pantebreve og gældsbreve nom. værdi over 500.000 kr., inkl. moms 0,1875 %

Pr. opkrævet ydelse, inkl. moms 62,50 kr.

 - øvrige udskrifter, inkl. moms 20 kr.

Ejerskifte, pr. pantebrev 350 kr.

Ekstraord. indfrielser, pr. pantebrev 350 kr.

Ekstraord. afdrag inkl. moms, pr. pantebrev, kun kundedepoter 437,50 kr.

Rykning, inkl. moms, pr. pantebrev, kun kundedepoter 937,50 kr.

Pantebrevshandel, af restgæld 2,00 % min. 700 kr. (vejl.)

Påkravsbrev, inkl. moms 187,50 kr.
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Kort generelt Gebyr for eget design udover almindelig kortholderafgift, pr. stk. 150 kr.

 - ét kort om året tilknyttet Jutlanderkonti 0 kr.

Genbestilling af kort inden udløb 250 kr.

Genbestilling af kort inden udløb v/misbrug af 3. mand - tilbagevendende betalinger 0 kr.

Hastebestilling 150 kr.

Spærring på bankens foranledning 300 kr.

Kurérforsendelse af kort til udland 500 kr.

Uberettiget kortindsigelse, pr. transaktion 500 kr.

Gebyr for opsigelse af kundeabonnement 300 kr.

Tillæg til de dagligt offentliggjorte europæiske valutaer 1,50 %

Tillæg til andre daglige offentliggjorte valutaer 2,00 %

Ikke daglige offentliggjorte valutaer omregnes til USD, der herefter omregnes til DKK som 

ovenfor. Undtagelser kan forekomme.

Dankort og hævekort Årlig kortholderafgift (ingen nyudstedelse) 0 kr.

Gebyr for hævning i bankens pengeautomater 0 kr.

Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater (herunder posthuse), pr. stk. 10 kr.

 - tilknyttet Jutlanderkonti, pr. stk. 5 kr.

Visa/Dankort Årlig kortholderafgift 200 kr.

 - tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung eller Jutlanderkonto Ung+ 0 kr.

Gebyr for hævning i bankens pengeautomater 0 kr.

Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater (herunder posthuse), pr. stk. 10 kr.

 - tilknyttet Jutlanderkonti, pr. stk. 5 kr.

Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 1,00 %  min. 30 kr. 

Nulstilling af beløbsgrænse 250 kr.

Mastercard  Standard Årlig kortholderafgift uden forsikring 250 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* 0 kr.

Årlig kortholderafgift med forsikring (ingen nyudstedelse) 400 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* 300 kr.

Årlig kortholderafgift på familiekort 200 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* 150 kr.

Gebyr for hævning i danske og udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2,00 %  min. 50 kr. 

Mastercard Guld Årlig kortholderafgift 995 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* 595 kr.

Årlig kortholderafgift på familiekort 300 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* 200 kr.

Gebyr for hævning i danske og udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2,00 %  min. 50 kr. 

Mastercard Platinum Årlig kortholderafgift 1.795 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* 1.395 kr.

Årlig kortholderafgift Private Banking (inkl. koncept) 1.895 kr.

Årlig kortholderafgift på familiekort 300 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* eller Private Banking koncept 200 kr.

Priority Pass pr. person pr. besøg i lounge. 200 kr.

 - tilknyttet Private Banking koncept for kortholder og én gæst pr. besøg i lounge 0 kr.

Gebyr for hævning i danske og udenlandske pengeautomater, pr. stk. 2,00 %  min. 50 kr. 

Kort
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Mastercard Debit Årlig kortholderafgift 200 kr.

 - tilknyttet Ungkonto, Basal Indlånskonto, Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Jutlanderkonto 

Ung+ og Snabelkonto

0 kr.

Gebyr for hævning i bankens pengeautomater 0 kr.

Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater (herunder posthuse), pr. stk. 10 kr.

 - tilknyttet Ungkonto, Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung, Jutlanderkonto Ung+ og 

Snabelkonto, pr. stk.

5 kr.

Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 1,00 %  min. 30 kr. 

Mastercard Guld Debit Årlig kortholderafgift 995 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* 595 kr.

Gebyr for hævning i bankens pengeautomater 0 kr.

Gebyr for hævning i andre danske pengeautomater (herunder posthuse), pr. stk. 10 kr.

 - tilknyttet Jutlanderkonti, pr. stk. 5 kr.

Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater, pr. stk. 1,00 %  min. 30 kr. 

Kort (fortsat)
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Generelt Standard:

 - dokumentudfærdigelse og forlængelse 1.250 kr.

 - stiftelsesprovision 2,25 % af hovedstolen

 - rabat på stiftelsesprovision for aktionærer med min. 50 stk. Jutlander aktier, dog min. 10 stk. 

for Jutlander Ung 1.000 kr.

 - kautionsdokument/transport 1.250 kr. pr. sikkerhed

 - øvrige sikkerhedsdokumenter - udenfor lånesager/tinglysning/diverse påtegn. 

   ekskl. aflysningspåtegninger 1.250 kr. pr. sikkerhed

Særlige påtegninger:

 - omdannelse af pantebrev til ejerpantebrev 1.250 kr. pr. stk.

 - rykningspåtegninger for ikke provisionsgivende lån 1.250 kr. pr. sikkerhed

 - relaksationer og transporter af ejerpantebreve (ej sælgersag) 1.250 kr. pr. stk.

 - afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskift pr. pant inkl. digitalisering og sletning af 

underpant 500 kr.

 - aflysning af ejerpantebrev bil 500 kr.

Bilkredit, boligkredit, andelsboligkredit og investeringskredit:

 - dokumentudfærdigelse og forlængelse 2.500 kr.

 - stiftelsesprovision 2,25 % af hovedstolen

Jutlander Billån

 - stiftelsesprovision 5,00 % af hovedstolen

Jutlanderkonto * med kredit og Jutlanderlån:

 - dokumentudfærdigelse og forlængelse 625 kr.

 - dokumentudfærdigelse og forlængelse for aktionærer med min. 50 stk. Jutlander aktier 0 kr.

 - stiftelsesprovision 0,00 %

Jutlanderkonto  Ung, Jutlanderkonto Ung+ og Jutlanderlån Ung:

 - dokumentudfærdigelse og forlængelse 0 kr.

 - stiftelsesprovision 0,00 %

Gældsbrev:

 - ændring af ydelse/løbetid på eksisterende lån 1.250 kr.

Bevilget overtræk 1,00 % min. 500 kr.

Betalingsgaranti Dokumentudfærdigelse og forlængelse 1.250 kr.

Stiftelsesprovision 1,50 %

Lån og kreditter
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Generelt Garanti - restkøbesum og nybyggeri:

 - dokumentudfærdigelse 0 kr.

 - garantiprovision (kontanthandelsgaranti) 1,50 % p.a.

Grundkøb:

 - dokumentudfærdigelse 3.000 kr.

Byggekredit:

 - dokumentudfærdigelse 0 kr.

 - stiftelsesprovision                                                                                                      
   (Forudsætter helkundeforhold samt efterfølgende finansiering i banken)

1,50% min. kr. 3.000

Jutlander Prioritetslån:

 - dokumentudfærdigelse                                                                                                      

   (Hvis der både hjemtages Totalkreditlån og oprettes Prioritetslån ydes en rabat på 4.000 kr. på  

    dokumentudfærdigelsen af Prioritetslånet)

5.800 kr.

Jutlander TopPrioritet:

 - dokumentudfærdigelse                                                                                                      

   (Hvis der både hjemtages Totalkreditlån og oprettes Prioritetslån ydes en rabat på 4.000 kr. på  

    dokumentudfærdigelsen af Prioritetslånet)

5.800 kr.

Jutlander 1. Prioritet:

 - dokumentudfærdigelse                                                                                                      5.800 kr.

Sagsekspedition: Køb af ejendom uden tilknyttet lånesag 3.000 kr. Omfatter bl.a. rådgivning, transport af 

ejerpantebrev og deponering

Lånesag - hjemtagelse af realkreditlån, herunder køb af ejendom:

 - lånesagsgebyr til Totalkredit 4.000 kr.

 - lånesagsgebyr til banken

(Der beregnes ikke lånesagsgebyr ved omlægning af realkreditlån, hvis lånet flyttes fra et ikke samarbejdende 

realkreditinstitut til et samarbejdende realkreditinstitut, og hvor provenuet samtidig ikke overstiger 50.000 kr.)

4.000 kr. Omfatter bl.a. flere eller alle følgende 

ydelser: 

Rådgivning, oprettelse af lånesagskonto, 

tingbogsoplysning, hjemtagelse af 

realkreditlån, tinglysning af pantebreve, 

deponering, indfrielse af pantebreve, 

påtegninger, sletning af anmærkninger 

samt udfærdigelse af ejerpantebrev.

 - garantigebyr 1.800 kr. Garanti for tinglyst anmærkningsfrit 

pantebrev indtil sagsfrigivelse

 - vurdering af ejendom, herunder genbesigtigelse 1.000 kr. Realkreditvurdering af ejendommen

 - vurdering af ejendom, færdigmelding 1.000 kr. Realkreditvurdering af ejendommen i 

forbindelse med færdigmelding af byggeri

 - garantiprovision, byggeri/ombygning (forhåndslån) 2,50 % p.a. Garantibeløb nedskrives 

forholdsmæssigt i kombinationssager 

(eksempelvis køb/ombygning)

Lånesag - køb af andelsbolig:

 - sagsbehandling 3.000 kr. Omfatter bl.a. rådgivning, deponering, 

tingbogsoplysninger samt udfærdigelse og 

tinglysning af ejerpantebrev.

Lån og kreditter - fast ejendom
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Lånesag - salg (ejer-, fritids- samt andelsbolig):

 - sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, indfrielse m.v. 3.000 kr. Omfatter bl.a. rådgivning, oprettelse af 

deponeringskonto, tingbogsoplysning, 

indfrielse af pantebreve, kurskontrakt samt 

påtegninger 

 - sagshåndtering, inkl. deponeringskonto, ekskl. indfrielse af lån/sletning af pant 1.000 kr. Omfatter bl.a. rådgivning, oprettelse af 

deponeringskonto samt tingbogsoplysning

Gældsovertagelse Totalkredit (inkl. udfærdigelse af transportopfølgning), pr. sag 1.250 kr.

Ekstraordinær nedbringelse/indfrielse af realkreditlån (ej del af lånesag) 1.250 kr.

Lånesagskredit med løbetid under 3/4 år 0 kr.

Lånesag der ikke gennemføres 1.250 kr.

Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskift eller ved salg af ejendom, pr. pant 500 kr.

Tinglysningspåtegninger uden for lånesager pr. stk. 1.250 kr.

Rykningspåtegning for ikke provisionsgivende realkreditlån 1.250 kr.

Ændring via refinansieringsaftale og øvrige ændringer af realkreditlån 1.250 kr.

Ændring via refinansieringsaftale og øvrige ændringer af realkreditlån, hvor afdragsfrihed 

tilvælges

2.500 kr.

Genbesigtigelse af ejendom i byggesager (ej færdigmelding) 1.000 kr.

Lån og kreditter - fast ejendom (fortsat)
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Generelt Overførsel af pensionskonto til andet institut, pr. konto 850 kr.

Deludbetaling ved opnået pensionsalder (kapitalpension/aldersopsparing), pr. konto 850 kr.

Deling af pension i forbindelse med skilsmisse, pr. konto 1.250 kr.

Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing, pr. konto 1.250 kr.

Opgørelse/deludbetaling i utide, pr. konto 850 kr.

Sammenlægning af pensionskonti, pr. sag 850 kr.

Udbetaling på ratepension, årligt pr. konto 300 kr.

Opgørelse/udbetaling af kapitalpension og selvpension ved alder 0 kr.

Specifikation af PAL-skat, pr. år pr. konto 300 kr.

Tilbagesøgning af PAL-skat for udenlandske kunder, pr. år pr. pensionstype 1.250 kr.

Tilbageførsel af for meget indb. pensionsbidrag iht. afgørelse fra SKAT 400 kr.

Lokal Puljeinvest Administrationsgebyr:

Se under "Værdipapirhandel"

Forsikring Oprettelsesgebyr nytegnede forsikringer, pr. stk. 100 kr.

Opkrævningsgebyr Codan Gruppeulykkeforsikringer, pr. stk. 40 kr.

Pensionsdepot Unoterede kapitalandele:

Manuel PAL-opgørelse Timebetaling min. 3 timer

Rykkerbrev, manglende kursoplysninger til PAL, pr. stk. 100 kr.

Bankens egen indhentning af oplysninger fra selskabet, pr. stk. 250 kr.

Pension og forsikring
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Netbank (inkl. Mobilbank) Netbank Privat, inkl. hotline, pr. kvartal 25 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* 0 kr.

Netbank Ungdom (15-18 år), årlig afgift inkl. hotline 0 kr.

Netbank Light, årlig afgift inkl. hotline 0 kr.

Netbank Forening, inkl. hotline, pr. kvartal 120 kr.

 - pr. ændring 200 kr.

Standard overførsel til konto 0 kr.

Sammedags-overførsel til konto 0 kr.

Straksoverførsel til konto 1 kr.

Fast overførsel til konto 0 kr.

Betaling af giro-/indbetalingskort 0 kr.

Kvittering (fra datacentral), pr. stk. 50 kr.

Overførsel til udlandet - se under "Valuta og udland"

Bank Connect, oprettelse 750 kr.

 - kvartalsvis afgift 150 kr.

 - pr. ændring 200 kr.

Beskedservice, årlig afgift 0 kr.

Beskedservice, 0-50 SMS beskeder pr. kvartal 0 kr.

Beskedservice, over 50 SMS beskeder pr. kvartal, pr. stk. 0,50 kr.

Selvbetjeningssystemer
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Overførsel til Via Netbank:

udlandet Almindelig overførsel EU*/SEPA pr. stk. 20 kr.

Almindelig overførsel, øvrige pr. stk. 50 kr.

Ekspresoverførsel pr. stk. 290 kr.  + 0,10 %

Overførsel bestilt som OUR, tillæg hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger 200 kr.  + evt. udenlandske omk.

Manglende/ukorrekt IBAN eller BIC/SWIFT 75 kr.

Via banken:

Almindelig overførsel pr. stk. 250 kr.

Ekspresoverførsel pr. stk. 500 kr.  + 0,10 %

Overførsel til udlandet bestilt som OUR – udenlandske omk. 200 kr.  + evt.udenlandske omk.

Manglende/ukorrekt IBAN eller BIC/SWIFT 125 kr.

Overførsel til udlandet i forbindelse med opgørelse af konto 100 kr. ekstra

Overførsel fra Almindelig overførsel EU/EØS lande pr. stk. 30 kr.

udlandet Via andre pengeinstitutter 110 kr.

Manglende/ukorrekte oplysninger 100 kr.

Generelt Annullering/efterlysning/returnering/ændring 450 kr.  + evt.udenlandske omk.

Fax-bekræftelse 300 kr.

Øvrig manuel behandling 100 kr.  + evt.udenlandske omk.

Kurssikring ved overførsel til udlandet 250 kr.

*EU-overførsel: Indenlandske og udenlandske eurobetalinger inden for EU, hvor overførslen 

indeholder oplysninger om beløbsmodtagers IBAN kontonummer (International Bank Account 

Number) og SWIFT/BIC kode på beløbsmodtagers pengeinstitut. Desuden skal begge parter 

betale egne omkostninger.

Kontant valuta:

Valutagebyr pr. veksling 50 kr.

 - tilknyttet Jutlander Banks Fordelskoncept* eller Ungkonto 0 kr.

 - ikke-kunder pr. veksling 100 kr. 

Valuta og udland
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Valutamarginaler Udenlandske overførsler, checks og u-fonds:

Valuta - valutanavn Marginal

USD - US dollar 1,30

EUR - Euro 1,30

GBP - Engelske pund 2,00

SEK - Svenske kroner 0,30

NOK - Norske kroner 0,30

CHF - Schweiziske franc 1,00

CAD - Canadiske dollar 1,10

JPY - Japanske yen 0,012

AUD - Australske dollar 1,30

PLN - Polske zloty 1,10

CZK - Tjekkiske koruna 0,13

HUF - Ungarske forint 0,02

HKD - Hong Kong dollar 0,68

SGD - Singapore dollar 3,00

NZD - New Zealandske dollar 1,30

THB - Thailandske bath 0,20

ZAR - Sydafrikanske rand 1,00

RON - Rumænske Lei 1,30

AED - De Forenede Arabiske Emiraters Dirham 2,05

TRY - Tyrkiske Lira 2,65

CNY - Kinesiske Renminbi 0,45

MXN - Mexicanske peso 0,30

Finansielle instrumenter Ved indgåelse eller lukning af valutaterminsforretninger anvendes bankens spotkurs med 

tillæg/fradrag: 0,10 % af spotkurs

 - ved forlængelse af valutaterminsforretning 0,05 % af spotkurs

Valuta og udland (fortsat)
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FormuePLEJE Investorprofiler i FormuePLEJE

Investorprofil 1 er den mest forsigtige profil der indeholder flest obligationer, mens 

Investorprofil 5 indeholder flest aktier og derfor er mere risikobetonet. Banken har mulighed 

for at ændre på fordelingen mellem aktier og obligationer med +/- 5 procent i forhold til 

nedennævnte.

Investorprofil 1 (aktieandel 15 % og obligationsandel 85 %):

Værdi 0 – 3.000.000 kr. 0,25 % inkl. moms

Værdi > 3.000.000 kr. 0,25 % maks. 34.375,00 kr. inkl. moms

Investorprofil 2 (aktieandel 25 % og obligationsandel 75 %):

Værdi 0 - 500.000 kr. 1,3125 % maks. 5.312,50 kr. inkl. moms

Værdi 500.000 – 1.000.000 kr. 1,0625 % maks. 8.750,00 kr. inkl. moms

Værdi 1.000.000 – 3.000.000 kr. 0,8750 % maks. 22.500,00 kr. inkl. moms

Værdi > 3.000.000 kr. 0,7500 % maks. 40.625,00 kr. inkl. moms

Investorprofil 3 (aktieandel 40 % og obligationsandel 60 %):

Værdi 0 - 500.000 kr. 1,4375 % maks. 5.937,50 kr. inkl. moms

Værdi 500.000 – 1.000.000 kr. 1,1875 % maks. 10.000,00 kr. inkl. moms

Værdi 1.000.000 – 3.000.000 kr. 1,0000 % maks. 26.250,00 kr. inkl. moms

Værdi > 3.000.000 kr. 0,8750 % maks. 46.875,00 kr. inkl. moms

Investorprofil 4 (aktieandel 55 % og obligationsandel 45 %):

Værdi 0 - 500.000 kr. 1,4375 % maks. 6.562,50 kr. inkl. moms

Værdi 500.000 – 1.000.000 kr. 1,3125 % maks. 11.250,00 kr. inkl. moms

Værdi 1.000.000 – 3.000.000 kr. 1,1250 % maks. 30.000,00 kr. inkl. moms

Værdi > 3.000.000 kr. 1,0000 % maks. 53.125,00 kr. inkl. moms

Investorprofil 5 (aktieandel 75 % og obligationsandel 25 %):

Værdi 0 - 500.000 kr. 1,4375 % maks. 6.875,00 kr. inkl. moms

Værdi 500.000 – 1.000.000 kr. 1,3750 % maks. 12.500,00 kr. inkl. moms

Værdi 1.000.000 – 3.000.000 kr. 1,2500 % maks. 33.750,00 kr. inkl. moms

Værdi > 3.000.000 kr. 1,1250 % maks. 59.375,00 kr. inkl. moms

Profilskift 350 kr.

Salg af papirer i forbindelse med deludbetaling og udtrædelse 0,45 % min. 350 kr.

Lokal Puljeinvest Administrationsgebyr:

Mixpulje minimum, årligt 0,75 %

Mixpulje lav, Mixpulje middel, Mixpulje høj og Mixpulje maksimum, årligt 1,00 %

Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående i den pågældende pulje 

opgjort på månedsbasis.

Indtræden i puljen 0 kr.

Udtræden af puljen 300 kr.

Værdipapirhandel
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Fondshandel Værdipapirhandel:

Ekspeditionsgebyr pr. fondshandel 25 kr.

VP-transaktionsgebyr ved handel (typisk ved danske værdipapirer) 22 kr.

Obligationer (danske og udenlandske) og obligationsbaserede investeringsforeninger

 - alm. handel under 3.000.000 kr. pålydende 0,15 % af kursværdien min. 175 kr. og 

maks. 3.000 kr. + kursskæring på 

0,20 kurspoint

 - alm. handel på 3.000.000 kr. pålydende og derover 0,10 % af kursværdien min. 3.000 kr.+ 

kursskæring på 0,20 kurspoint

Investeringsforeninger, obligationsbaserede 0,15 % af kursværdien min. 175 kr.

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger:

 - alm. handel under 100.000 kr. i kursværdi 0,75 % af kursværdien min. 175 kr. og 

maks. 500 kr.

 - alm. handel på 100.000 kr. i kursværdi og derover 0,50 % af kursværdien 

Aktier i Jutlander Bank, kundens køb 0 kr.

Handel med udenlandske aktier:

 - handel med udenlandske aktier under 100.000 kr. i kursværdi 1,00 % af kursværdien min. 175 kr.

 - handel med udenlandske aktier på 100.000 kr. og derover 0,75 % af kursværdien 

Nytegning af udenlandske aktier 175 kr.

Afvikling af 3. parts handler, pr. handel 1.000 kr.

Handel mellem egne depoter, pr. fondskode 175 kr.

Handel med unoterede aktier (pensionsdepoter/sikkerhedsdepoter) 1,00 % af kursværdien min 1.000 kr.

Handel med aktie- og tegningsretter 1,00 % af kursværdien min. 100 kr.

Værdipapirhandel via Netbank:

 - VP-transaktionsgebyr ved handel (typisk ved danske værdipapirer) 22 kr.

 - kurtage danske aktier og investeringsforeninger 0,15 % af kursværdi min. 30 kr.

 - kurtage aktier på skandinaviske børser 0,30 % af kursværdi min. 30 kr.

 - kurtage aktier på øvrige udenlandske børser 0,50 % af kursværdi min. 200 kr.

 - aktier i Jutlander Bank A/S, kundens køb 0 kr.

 - kurtage danske obligationer 0,10 % af kursværdi min. 50 kr.

 - kurtage obligationer på udvalgte udenlandske børser 0,30 % af kursværdi min. 200 kr.

Værdipapirhandel (fortsat)
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