MS Basiskonto
Har du en meget overskuelig økonomi og blot brug for en konto og et betalingskort?
I Sparekassen har vi gjort det enkelt for dig, der har en overskuelig økonomi uden behov for fx.
pension, opsparing, lån og realkredit.
Kontoen hedder MS Basiskonto og giver dig mulighed for at håndtere din daglige økonomi, herunder at
indsætte penge og klare de daglige betalinger og overførsler via netbank og Mobilbank. Kontoen findes
i to varianter afhængigt af om du har brug for en ren indlånskonto eller om du har brug for at kunne
tilknytte fx faste betalinger.
Da kunder med MS Basiskonto kun har et begrænset forretningsmæssigt omfang med Sparekassen, er
kontoen, modsat andre kontoformer i Middelfart Sparekasse, pålagt et kontogebyr. Det skyldes, at
Sparekassen har udgifter til drift og udvikling af selvbetjeningsløsninger (netbank og mobilbank),
kontanthåndtering / kassefunktion, kortudstedelse m.v. som ellers vil blive pålagt Sparekassens øvrige
kunder.
I nedenstående tabel kan du se, hvad det koster at have hhv. en MS Basiskonto afhængig af om du
har brug for indlån eller betaling.
MS Basiskonto, indlån

MS Basiskonto, betaling

•

En Basiskonto til løn, offentlige ydelser og
betaling af regninger.

•

En Basiskonto til løn, offentlige ydelser og
betaling af regninger.

•

Et MasterCard Debit til at hæve kontanter
i automater, betale i butikker og til at
betale med online.

•

Et MasterCard Debit til at hæve kontanter
i automater, betale i butikker og til at
betale med online.

•

Gratis netbank og mobilbank, så du kan
ordne de fleste pengesager hjemmefra.

•

Mulighed for at oprette betalingsaftaler

•

Mulighed for at tilknytte Betalingsservice

•

Gratis netbank og mobilbank, så du kan
ordne de fleste pengesager hjemmefra.

Pris
•
•

Ved oprettelse: 175 kr.
Inkl. første års kortgebyr
Årligt kortgebyr: 175 kr.
Opkræves årligt forud

Pris
•

Ved oprettelse: 225 kr..
Inkl. første års kortgebyr (175 kr.) og
første kvartals kontogebyr (50 kr.)

•

Årligt kortgebyr: 175 kr.
Kvartalsvist kontogebyr: 50 kr.
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