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Prisblad for Frøs Sparekasse 1.5.2019

Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

Forsikringer

 Etablering af personforsikring i Nærpension  95,00    straks 

 Ændring af personforsikring i Nærpension 95,00    straks 

 Frøs Basal Betalings konto 25,00   hver måneds ultimo

Kortbestilling

- Mastercard Debit

 Mastercard Debit, kortbestilling  * 295,00    straks 

 * Eventyr, Money-Maker, Basal Indlånskonto   0,00

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

- Mastercard kredit privat

 Mastercard std. u/forsikring kortbestilling  * 295,00    straks  

 * Hvis kunden har en Frøs DreamCardNet-aftale   0,00       

 Mastercard guld kortbestilling  * 1.195,00    straks  

 * Hvis kunden har en Frøs DreamCardNet-aftale   745,00       

 * 50% rabat ved min. 20.000 kr. garantkapital  597,50

 Mastercard platinum kortbestilling  * 2.195,00    straks  

 * Hvis kunden har en Frøs DreamCardNet-aftale   1.745,00       

 * 50% rabat ved min. 20.000 kr. garantkapital  1.097,50

 Mastercard familie kortbestilling  75,00    straks 

- Mastercard kredit erhverv

 Mastercard business u/fors. kortbestilling  295,00    straks 

 Mastercard guld business kortbestilling  1.195,00    straks 

 Mastercard platinum business kortbestilling   2.195,00    straks 

- Visa/dankort

 Visa/dankort, bestilling  * 295,00    straks  

 * future   0,00   

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

 Visa/dankort, bestilling Frøs Dreamcard  * 295,00    straks  

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

* Hvis kunden har en Frøs DreamCardNet-aftale  0,00    
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

Korttransaktioner

- Hævekort Hævekort, udbetaling i pengeautomat  * 0,00 hver månedsultimo    

* fremmede automater  6,00    

* MoneyMaker  * 0,00

- Visa/dankort

Visa/dankort, hævning i automat 0,00 hver månedsultimo    

* fremmede automater 6,00

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

Visa/dankort, - udbet. udlandet i atm 6,00             straks

- MasterCard Debit

Mastercard Debit, udbet. Danmark i atm  * 6,00 hver månedsultimo    

* egne automater gratis 0,00

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

* Ungdoms- og Future konti gratis 0,00

Mastercard Debit - udbet. udlandet i atm 50,00 hver månedsultimo

- MasterCard Kredit

Mastercard kredit - udbet. Danmark i atm 25,00 hver månedsultimo

Mastercard kredit - udbet. udlandet i atm 50,00 hver månedsultimo

- Priority Pass (til Platinum)

PriorityPass - lounge besøg (kun MC Platinum) - $30 pr. besøg * 210,00

hver måned efter 10 
gratis åtd

* 10 første besøg for kortholder/gæster pr. kalenderår gratis

- Brug af kort i udlandet

Tillæg til referencekurs ved brug i EU-lande * 1,50% straks

Tillæg til referencekurs ved brug i udenfor EU * 2,00% straks

* www.nets.eu/valutakurser

- Generelt

Kort indsigelse - uberettiget 500,00 straks
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

Kort årlige gebyrer

- Mastercard Debit

 Mastercard Debit, kortholderafgift   295,00    hver 12. måned  

 * Eventyr, Money-Maker   0,00

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

- Mastercard privat

 Mastercard standard kortholderafgift * 295,00   hver 12. måned 

 * Ingen nye kort – gælder eksisterende til udløb 

 Mastercard standard u/forsikring kortholderafgift * 295,00    hver 12. måned  

 * Kunder med DreamcardNet   0,00   

 * Future   0,00     

 Mastercard guld kortholderafgift * 1.195,00    hver 12. måned  

 * Hvis kunden har en Frøs DreamCardNet-aftale   745,00

 * 50% rabat ved min. 20.000 kr. garantkapital  597,50

 Mastercard platinum kortholderafgift * 2.195,00    hver 12. måned  

 * Hvis kunden har en Frøs DreamCardNet-aftale   1.745,00

 * 50% rabat ved min. 20.000 kr. garantkapital  1.097,50

  Mastercard familie kortholderafgift  75,00    hver 12. måned 

- Mastercard erhverv

 Mastercard busines u/fors. kortholderafgift  295,00    hver 12. måned 

 Mastercard business std. kortholderafgift * 295,00   hver 12. måned 

 * Ingen nye kort – gælder eksisterende til udløb 

 Mastercard guld business kortholderafgift * 1.195,00    hver 12. måned  

 Mastercard platinum business kortholderafgift  2.195,00    hver 12. måned 

- Visa/dankort

- Erhverv/privat
 Visa/dankort, kortholderafgift * 295,00    hver 12. måned  

 * future   0,00

- privat  * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

 Visa/dankort, kortholderafgift, dreamcard * 295,00    hver 12. måned  

  * future   0,00

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

Kassetransaktioner

Fi-/girokort/ovf til konto - kunder 50,00 straks

Kasse, ind-/udbetaling pr. transaktion * 0,00 hver månedsultimo  

* DreamCard  0,75

Kasse, ind-/udbetaling 0,00 hver månedsultimo  

* Frøs Basisløn  og Frøs Basalindlån  10,00 hver månedsultimo  

Sammedags overførsel - tillæg til gebyr 0,25    straks 

Straks overførsel - tillæg til ovf. gebyr 10,00 straks

Valutacheck, indløsning - kun kunder 0,10% 200,00        straks

 Valuta, køb/salg kontant Euro v/kassen – kunder ** 50,00    straks 

Valuta, køb/salg kontant andet end Euro v/kassen – kunder ** 50,00    straks 

 ** Gratis for Garanter, MoneyMaker, Futurekunder og DreamCard-/Net - foretages ikke for ikke-kunder  0,00    straks 

Andre transaktionsgebyrer

- DreamCard  Fi-/girokort/ovf. i filialen - straks betaling 30,00 straks

 Fi-kort, dreamcard - fremtidig betaling  * 8,00 hver månedsultimo  

* Betaling via NetBank - erhverv  0,00

* Betaling via Netbank - privat  0,00

 Girokort, dreamcard - fremtidig betaling  * 8,00 hver månedsultimo  

* Betaling via NetBank - erhverv  0,00

* Betaling via Netbank - privat  0,00

 Overførsel, dreamcard - fremtidig betaling  * 20,00 hver månedsultimo  

ekstern fast overførsel  6,00   

ekstern fast overførsel m/kvittering  16,00    

ekstern fast overførsel m/venteadvis  11,00    

ekstern fast overførsel m/venteadvis og kvitt.  21,00    

ekstern overførsel  10,00    

ekstern overførsel m/kvittering  20,00    

ekstern overførsel m/venteadvis  15,00    

ekstern overførsel m/venteadvis og kvittering  30,00    

intern overførsel  1,50    

intern overførsel m/kvittering  11,50    
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

intern overførsel m/venteadvis  6,50    

intern overførsel m/venteadvis og kvittering  16,50    

- Netbank Ekstern fast ovf. netbank privat * 6,00

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

ekstern fast overførsel m/kvittering 16,00

ekstern fast overførsel m/venteadvis 11,00

ekstern fast overførsel m/venteadvis og kvittering 21,00

ekstern overførsel m/kvittering 30,00

ekstern overførsel m/venteadvis 25,00

ekstern overførsel m/venteadvis og kvittering 35,00

Ekstern ovf. netbank erhverv  0,00   hver månedsultimo  

 ekstern ovf. netbank erhverv m/kvittering  10,00    

 ekstern ovf. netbank erhverv m/straksadvis  10,00    

 ekstern ovf. netbank erhverv m/venteadvis  5,00    

 ekstern ovf. netbank erhverv m/venteadvis og kvit.  15,00    

 Ekstern ovf. netbank privat  0,00   hver månedsultimo  

 ekstern ovf. netbank privat m/kort advis  0,00    

 ekstern ovf. netbank privat m/kvittering  10,00    

 ekstern ovf. netbank privat m/venteadvis  5,00    

 ekstern ovf. netbank privat m/venteadvis og kvitt.  15,00    

 Intern fast overførsel  0,00   hver månedsultimo  

 intern fast overførsel m/kvittering  10,00    

 intern fast overførsel m/straksadvis  10,00    

 intern fast overførsel m/venteadvis  5,00    

 intern fast overførsel m/venteadvis og kvitt.  15,00    

 Intern ovf. netbank erhverv  0,00   hver månedsultimo  

 intern ovf. netbank erhverv m/kvittering  10,00    

 intern ovf. netbank erhverv m/venteadvis  5,00    

 intern ovf. netbank erhverv m/venteadvis og kvit.  15,00    

Intern ovf. netbank privat  0,00   hver månedsultimo  

intern ovf. netbank privat m/kvittering  10,00    

intern ovf. netbank privat m/venteadvis  5,00    

intern ovf. netbank privat m/venteadvis og kvitt.  15,00    
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Prisblad for Frøs Sparekasse 1.5.2019

Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

Andet PI's returnering af uanbringelig ekstern overførsel * 50,00   straks

* eksempel: forkert regnr. - kontonr e.lign.

Sammedags overførsel - tillæg til evt. andet gebyr 0,25   straks

Straks overførsel - tillæg til ovf. gebyr 10,00 straks

Til-/fra udland - se afsnit Udenlandske overførsler

- i filialen Ekstern fast ovf. * 6,00   hver månedsultimo  

 * Ved min. 20.000 kr. garantkapital  0,00

 ekstern fast overførsel m/kvittering 16,00    

 ekstern fast overførsel m/venteadvis 11,00    

 ekstern fast overførsel m/venteadvis og kvittering 21,00    

 ekstern overførsel m/kvittering 30,00    

 ekstern overførsel m/venteadvis 25,00    

 ekstern overførsel m/venteadvis og kvittering 35,00    

Sammedags overførsel - tillæg til evt. andet gebyr 0,25   straks

Straks overførsel - tillæg til ovf. gebyr 10,00 straks

Til-/fra udland - se afsnit Udenlandske overførsler

- i filialen Overførsel, generelt 20,00 hver månedsultimo  

Løbende kontogebyrer

 Budgetservice i system  1.200,00   årligt 1. maj

 Frøs Basal Indlåns konto 180,00   årligt ultimo januar

 Frøs Basal Betalings konto 25,00   hver måneds ultimo

 Frøs Løn – 1 konto kunder eller ej elektronisk 50,00   hver måneds ultimo

 Frøs Foreningskonto 600,00   årligt 1. februar

Løbende kundegebyr

 Frøs Privat Basis * 50,00   hver måneds ultimo

* Beregnes for kunder over 27 år med et forretningsomfang under 125.000 kr. 
Forretningsomfang defineres ved en sum af indlån, restgæld på udlån, træk 
på kreditfaciliteter, depotværdi samt restgæld på Totalkreditlån.

* Gebyret beregnes også ved kunder, der ikke har Nemkonto i Frøs Sparekasse 
uanset forretningsomfang.
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Prisblad for Frøs Sparekasse 1.5.2019

Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

Lånesag, ny, ombygnings- og tillægslån

 Garanti for restkøbesum 3.500,00    straks 

  Hjemtagelse kreditforeningslån (ej TK) - privat  0,6% 4.000,00     10.000,00  

 ved hjemtagelse af 
krf.lånet 

  Hjemtagelse kreditforeningslån (TK) - privat  4.000,00

ved køb, omlægning, 
tillægslån

  Hjemtagelse kreditforeningslån (TK) - privat  5.500,00

ved nybyggeri, 
ombyging, køb 
m/ombygning

  Indeståelse overfor kreditforening - erhverv  1,0% 1.050,00     1.500,00    

 ved udfærdigelse af 
indeståelse 

  Indeståelse overfor kreditforening - privat  1.050,00   

 ved udfærdigelse af 
indeståelse 

 Indfrielse af realkreditlån pr. stk 1.050,00 2.000,00     5.000,00    

 ved indfrielse af 
krf.lån 

 Refinansiering af krf.lån - F1-F5 o.lign.  750,00    straks 

 Tinglysning håndtering 2.000,00  straks 

 Lånesag, omprioritering/konvertering

  Behandling af lånesag  4.000,00

 ved lånesagens 
opstart 

  Beregninger i fht. tilbud o.lign  700,00   straks 

 Kurskontrakt  700,00    straks 

 + formidlingsprovision - tillæg til kurs  0,05%    straks 

 Rykningspåtegning - fremmede sager 2.000,00   straks 

 Tinglysning håndtering 2.000,00  straks 

 TK-lån - tilvalg af afdragsfrihed 2.500,00  straks 

 TK-lån - fravalg af afdragsfrihed 750,00  straks 

 TK-lån - ændre løbetid 750,00  straks 

 Lånesag, øvrige 
 Færdigmelding, delvis   625,00    straks 

 Indfrielse / ekstra ordinær nedbringelse af realkreditlån  1.000,00    straks 

 Notering af transport – egne  1.000,00    straks 

 Notering af transport – fremmede  1.000,00    straks 

 Påtegninger af enhver art - andre 2.000,00    straks 

 Salgssag - uden realkreditlån - inkl. deponering/aflysning  2.000,00    straks 

 Salgssag - m. realkreditlån - inkl. deponering, indfrielse/aflys  4.000,00    straks 

 Udfærdigelse af transport - egne sager  1.000,00    straks 
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Prisblad for Frøs Sparekasse 1.5.2019

Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

 Udfærdigelse af transport - fremmede sager  1.000,00    straks 

  Vurdering af andelsboligforening  1.250,00    straks 

Manuelle serviceydelser

 Bevilget overtræk  - privat  500,00   straks 

 Boudlæg  0,00   straks 

 Boks, oprettelse af bokslejeaftale  150,00 + moms   straks 

 Deponeringsgebyr  1.000,00    straks 

 Dødsbo håndtering - uden:  600,00   straks 

 - fast ejendom eller pensionskonti eller gældsforpligtigelse til Frøs

 Dødsbo håndtering - med:  1.200,00   straks 

 - fast ejendom eller pensionskonti eller gældsforpligtigelse til Frøs

 Døgnboks, oprettelse af aftale  0,00

 Døgnboks, optælling pr. pose 50,00  efter aftale

 Fremfinde bilag f.eks.: fi-kort, BS-oversigt - pr. stk.  100,00    straks 

 Fremsendelse af kvitteringer  50,00    straks 

 Glemt kontonummer gentagne gange 50,00    straks 

  Kontoudskrift, erhverv, manuel via notesprint - pr. print  20,00    straks 

  Kontoudskrift, privat, manuel via notesprint - pr. print  20,00    straks 

 Kontoudskrift, privat, manuel  - på alle konti 275,00

– 3 mdr. tilbage i fbm. offentlige ydelser

 Kort, glemt gentagne gange pr. gang 50,00    straks 

 Kort, hastebestilling dankort, visa/dankort  300,00    straks 

 Kort, hastebestilling mastercard  300,00    straks 

 Kort, indsigelse afvist af Nets – pr. trk.  500,00    straks 

 Kort, spærring  150,00    straks 

 Kort, udbetaling på fremmede dankort via kassen  10,00    straks 

 Kort, udskiftning  150,00    straks 

 Kort, udskiftning gentagne gange  250,00    straks 

 Optælling af mønt - kunder  * 0,00   

* Beløb indsættes på konto

 * foretages ikke for ikke kunder   

 Overførsel af beløb, manuel til andet pi 50,00    straks 

 * foretages ikke for ikke kunder

  straks   
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

 Sammedags overførsel - tillæg til evt. andet gebyr 0,25    straks 

 Straks overførsel - tillæg til ovf. gebyr 10,00  straks 

  Returnering af dankort 350,00    straks 

  Returnering af pbs-overførsel  350,00    straks 

 Rykkergebyr via brev  100,00    straks 

 Rykkergebyr via kontoudskrift  15,00    straks 

  Saldoforespørgsel, telefonisk  * 50,00    straks 

* Netbank, Mobilbank gratis

  Sparebøsse  * 100,00    straks 

* gratis til Børneopsparing

  Stop af gode penge  450,00    straks 

 Timesats - beregnes pr. påbegyndt ½-time  * 1.000,00   straks 
* Bodeling, separation, skilsmisse, 
fuldmagtsforhold foreninger o.lign.

 Ændring fast overførsel andet pi  50,00    straks 

Overførsel af engagement til andet PI

Opgørelse af alm. indlån 0,00 straks

Pension kontant, overførsel til andet PI  975,00 straks

Opgørelse af lovbestemt indlån 250,00 straks

Opgørelse af lån 250,00 straks

Opgørelse af pension i depot - pr. fondskode 150,00 250,00 750,00 Straks

Puljepension, overførsel til andet PI  650,00 straks

Puljepension

Puljepension, - administrationsgebyr: Årligt bagud:

 - Danske obligationer 0,30% 175,00        medio januar

 - Kontoinvest 10 0,60% 175,00        medio januar

 - Kontoinvest 30 0,85% 175,00        medio januar

 - Kontoinvest 55 1,00% 175,00        medio januar

 - Kontoinvest 75 1,00% 175,00        medio januar

 - Danske aktier 1,25% 175,00        medio januar

Pension kontant, konvertering til aldersopsparing 975,00   straks

Pension kontant, før udløb/deludbetaling  975,00   straks
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

Pension kontant, overførsel til andet PI  975,00   straks

Pension kontant, opgørelse/sidste udbetaling  0,00   straks

Puljepension, konvertering til aldersopsparing  400,00   straks

Puljepension, før udløb/deludbetaling  400,00  straks

Puljepension, udtræden i fbm ovf. til andet PI  650,00  straks

Puljepension, opgørelse/sidste udbetaling  650,00   straks

Puljepension, skift af pulje  650,00   straks

Garantbevis, tilknyttet pensionsaftale opgørelse 0,00
Garantbevis tilknyttet pensionsaftale, udbetaling før 
udløb/deludbetaling 0,00

Garantbevis, tilknyttet pensionsaftale overførsel til andet PI 0,00

Tilbageførsel af fejlagtig indbetaling på pension 250,00 straks

Serviceproduktgebyrer - løbende

Boksleje, lille 400,00 + moms årligt i februar

Boksleje, mellem 500,00 + moms årligt i februar

Boksleje, stor 600,00 + moms årligt i februar

- Netbank Netbankgebyr, erhvervsnetbank 250,00 hvert kvt.ult. forud

BankConnect 100,00 hvert kvt.ult. forud

BankConnect - revisor adgang 500,00 hvert kvt.ult. forud

BeskedService - gebyr pr. sms 1,00 hver månedsultimo

- revisor henvendelse Årlig periodiseringsmeddelelse - serviceaftale 1.000,00 årligt i januar

Serviceproduktgebyrer - oprettelse

- Netbank Erhvervsnetbank 500,00 straks
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

BankConnect 750,00 straks

BankConnect - revisor adgang 2.000,00 straks

Stiftelsesomkostninger

- byggekredit  Byggekredit, stiftelsesprovision, privat 0,5% 2.000 25.000  straks 

- Future lån  Dokumentgebyr, Future lån 0

 Dokumentgebyr, Future lån – gentagne forhøjelser 500  straks 

- garantier  Dokumentgebyr, garanti 1.500    straks 

- lån/kreditter  Dokumentgebyr, lån/kredit 1.500    straks 

- billån o.lign.  Ekspeditionsgebyr, billån, erhverv 2,0% 1.500 50.000  straks 

 Ekspeditionsgebyr, billån, privat 2,0% 1.500 10.000  straks 

- garantier  Ekspeditionsgebyr, garanti forhåndslån  1,0% 1.500 3.000  straks 

 Ekspeditionsgebyr, garanti, erhverv  1,0% 1.500 50.000  straks 

 Ekspeditionsgebyr, garanti, privat  1,0% 1.500 10.000  straks 

 Ekspeditionsgebyr, konverteringsgaranti  0,0%    straks 

- lån/kreditter  Ekspeditionsgebyr, lån/kredit, erhverv  * 2,0% 1.500 50.000  straks 

 Ekspeditionsgebyr, lån/kredit, privat  * 2,0% 1.500 10.000  straks  

 * future kunder   0,0%    straks 

- boliglån-/kreditter  Ekspeditionsgebyr, andelsboliglån, privat 2,0% 5.000  straks  

 * ved samtidig opgørelse af boligsparing ydes rabat på 1.000

 Ekspeditionsgebyr, boligkøberlån, privat 2,0% 3.000  straks  

 * ved samtidig opgørelse af boligsparing ydes rabat på 1.000

 Ekspeditionsgebyr, 0% boliglån, privat 2,0% 4.000  straks  

 * ved samtidig opgørelse af boligsparing ydes rabat på 1.000
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

 Ekspeditionsgebyr, Frøs Boligkredit, privat 5.900  straks  

- andre ydelser v/lån-kreditter  Dokumentgebyr, ydelsesfritagelse - pr. lån  * 1.150    straks 

 * efterfølgende lån   500    straks 

 * future kunder fra 1. lån pr. lån   500    straks 

 Pantsætning, Nærpension gruppeliv 600    straks 

- øvrige låneomkostninger 
 Oprettelse af gruppelivsforsikring 95,00    straks 

  Præmie til brandforsikring  0,00    straks 

  Præmie til kaskoforsikring  0,00    straks 

  Præmie til livsforsikring 0,00    straks  

Udenlandske checks

- køb af kunder

  Køb af check, til inkasso 250,00    straks 

Udenlandske overførsler - via Netbank

- fra udlandet  Betaling fra udlandet i EU/SEPA STP 20,00          straks

 Betaling fra udlandet (ej Euro) STP 30,00          straks

 Betaling fra udlandet - ukorrekte oplysninger 100,00        straks

- til udlandet  Almindelig overførsel  EU/SEPA +1 dage  Ovf.type 1 (STP) 0,00  straks 

 Almindelig overførsel  EU/SEPA (Euro) +1 dage  Ovf.type 1 (STP) 0,00  straks 

 Almindelig overførsel i Euro  (EU) +1 dage  Ovf.type 1 (ej STP) 100,00         straks 

 Almindelig overførsel EU/EØS +1 dage  Ovf.type 1 50,00           straks 

 Almindelig overførsel EU/EØS (ej Euro) +1 dage  Ovf.type 1 50,00           straks 

 Ekspres ovf. +1 dag 0,1% + 290,00        straks

- alle betalinger Udenlandske omkostninger samt evt. korrespondentbank 
omkostninger tillægges nævnte gebyrer.  Ovf.type 1-5
Tillæg ved betaling af udenlandske omkostninger  Ovf.type 1-5 250,00         straks 
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Gebyrtype Gebyrnavn Notat. Gebyr Min. Max. Frekvens

Returnering  Ovf.type 1-5 350,00        straks

Tilbagekaldelse, ændringer, forespørgsler, rykkere etc. tillægges  Ovf.type 1-5 350,00        straks

Ved fejl/mangler  Ovf.type 1-5 125,00        straks

Udenlandske overførsler - via afdeling
EURO  Almindelig overførsel  * 250,00         straks

 Almindelig overførsel EU/SEPA  * 250,00         straks

 Ekspres ovf. +1 dage  * 0,1% + 500,00        straks

- alle betalinger
* Udenlandske omkostninger samt evt. korrespondentbank 

omkostninger tillægges nævnte gebyrer. 350,00        straks

 Alm. overførsel, tillæg hvis afsender betaler alle omkostninger 200,00        straks

 Alm. overførsel, manuel tilretning mm inden afsendelse 100,00        straks

Udskriftsgebyrer

 e-Postering Netbankaftale, privat  0,00

 Kontoudskrift, erhverv, antal posteringer  0,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, erhverv, interval  15,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, erhverv, min. 1 årlig  0,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, erhverv, ved tilskrivning  0,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, overtræk med påmindelse  15,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, overtræk uden påmindelse  15,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, privat, antal posteringer  0,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, privat, interval  15,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, privat, min. 1 årlig  0,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, privat, ved tilskrivning  15,00   hver månedsultimo  

 Kontoudskrift, rekvireret  25,00   hver månedsultimo  

Valuta

  Valuta, hævning kontant Euro i Frøs automat - kunder * 35,00    straks 

 * Gratis for Garanter, MoneyMaker, Futurekunder og DreamCard  0,00   

 Valuta, køb/salg kontant andet end Euro v/kassen - kunder 50,00    straks 

 Valuta, hævning kontant Euro i Frøs automat - ikke kunder 50,00    straks 
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