Priser for udvalgte ydelser - (vigtigste satser gældende fra 01.01.2019)

__________________________________________________________________________________________________________

Gratis ydelser:
Betalinger:
Brug af kort i automater:
Budgetkonto:
Dankort:
Hævning ved kassen:
Kontoudskrift:
Køb af euro i automater:
Netbank privat:
Overførsel af beløb:

Automatisk via Betalingsservice
Gratis for kunder at hæve i Middelfart Sparekasse-automater *)
Med automatiske betalinger
Udstedelse og brug i forretninger
Udbetaling af kontanter
For hver 90 bevægelser
Gratis for kunder i Middelfart Sparekasse-automater *)
(Dog betaling for evt. kvitteringer, besked om overførte beløb)
Mellem egne konti i sparekassen og faste overførsler til fremmede pengeinstitutter
*(Gælder dog ikke for MasterCard Kredit)
SMS Beskedservice
Automatisk besked om bevægelser og saldo på konto
__________________________________________________________________________________________________________

Andre ydelser:

(Komplet oversigt fremgår af www.midspar.dk)
Girokort og FI-bilag ved kassen - (ej kunder + 25 kr.)
40,00
Til konti i andre pengeinstitutter - manuel via afd. - (ej kunder + 25 kr.)
40,00
Særskilt besked til modtager
20,00
Fremmede automater:
Hævning i fremmede automater
5,00
Ekstra kontoudskrifter:
Fast levering iflg. aftale + månedsudskrifter på betalingskonti
20,00
Valuta:
Køb og salg til dagens kurser, der fremgår af www.midspar.dk
1)
Køb/salg af kontanter, pr. ekspedition - (ej kunder + 25 kr.)
35,00
Eu-overførsel i euro ved henvendelse i afdelingen
250,00
Eu-overførsel i euro i netbank
20,00
Netbank:
Tilsendte kvitteringer og besked om overførte beløb (leveret i netbank)
20,00
MS Basiskonto, indlån
Basiskonto til løn, offentlige ydelser mm. samt et MasterCard Debit
175,00
MS Basiskonto, betaling Basiskonto til løn, offentlige ydelser mm., MasterCard Debit, samt mulighed
for at oprette betalingsaftaler og Betalingsservice.
375,00
Visa/Dankort:
Pris pr. år (gratis 18-29 år - Cosmo)
175,00
Hævning i udenlandske automater: 1%, dog mindst
30,00
MasterCard:
Standard Debit (gratis 13-18 år)
175,00
Standard Kredit (18-29 år - Cosmo) - max. 30.000
125,00
Standard Kredit (øvrige) - max. 30.000
295,00
Guld Kredit - max. 50.000
895,00
Platinum Kredit privat - max. 100.000 eller 250.000
1.945,00
Platinum Kredit Business - max. 100.000 eller 250.000
1.945,00
Kontantudbetalinger (incl. hævning i automat): 2%, dog mindst
50,00
Individuelt design:
Ikke muligt på MasterCard Kredit (1. kort gratis 13-29 år)
tillæg: 75,00
Aktier:
Køb/salg: max. 0,75% af kursværdien, dog mindst
175,00
Obligationer:
Køb/salg:max. 0,15% (kurstillæg/fradrag: 0,20)
175,00
Fast VP-gebyr:
Pr. handel
20,00
Netbank, aktier:
Pr. handel 0,15% af kursværdien, dog mindst
29,00
Netbank, obligationer:
Pr. handel 0,10% af kursværdien, dog mindst
50,00
2)
Værdipapircentralen:
Kontogebyr pr. depot pr. år
90,00
2)
(obligationer og aktier)
Danske obligationer i VP - årligt pr. fondskode
30,00
Danske aktier/investeringsbeviser i VP
0,00
2)
Rente-, udbytte-, beholdnings- og ændringsmeddelelser mv.
25,00
Lån:
Oprettelse og ændringer, pr. dokument
1.000,00
Rykkerbrev:
Ved overtræk eller lånerestance
100,00
Betaling af regninger:
Overførsler:

Middelfart Sparekasse - Havnegade 21 - 5500 Middefart - Tlf. 6422 2222 - www.midspar.dk - Cvr.nr. 2474 4817
1)
2)
Gratis ved Cosmo og ved et Garantindskud på mindst kr. 1.000 - Incl. 25% moms.
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Sparekassens priser for særlige ydelser
Gratis ydelser og særlige ydelser
Oversigten dækker Sparekassens vigtigste priser for særlige ydelser, idet den komplette oversigt fremgår af Sparekassens hjemmeside www.midspar.dk.
Ideen med gratis ydelser er, at det - bortset fra en basal
indlåns- eller betalingskonto - ikke behøver koste dig noget
at være kunde i Middelfart Sparekasse, med mindre du
hæver i fremmede pengeautomater og lignende.

Særlige ydelser er ekstra ydelser, som du frit kan vælge
eller vælge fra og selv bestemme, om du ønsker.

Når du har en privat betalingskonto, er det lovpligtigt, at vi
oplyser dig om dine posteringer en gang om måneden.
Denne information kan ikke fravælges. Men du kan få leveret oplysningerne gratis i netbank eller som ePosteringer.
Ønsker du tilsendt udskrift på papir koster det 20 kr. pr. stk.

Betalingskort
Betalingskort er hurtigt og sikkert. De fleste vælger et
VISA/Dankort, så de også kan betale udenfor Danmark,
hvor der er en forbrugsmulighed på 25.000 kr. pr. 30 dage.
Ved rejser i udlandet kan det være svært at undvære et
MasterCard. Et MasterCard Standard Debit uden kredit og
forsikring, giver en forbrugsmulighed på 30.000 kr. pr dag.
På MasterCard Kredit Guld og Platinum er der - udover
attraktive rejseforsikringer for hele familien - gratis kredit i
indtil 42 dage. 50.000 kr. på Guld og 100.000 eller 250.000 på
Platinum. Skal du leje bil i udlandet, har du også brug for et
kreditkort.
Næsten alle danske forretninger tager efterhånden imod de
fleste typer betalingskort. Ved kassen tilbyder de ofte ekstra kontanter, når du betaler med Dankort og lignende
debetkort.
På den måde kan du let få kontanter til dine småindkøb,
hvor du måske ikke bruger kort. Med færre kontanter nedsættes forretningens risiko for røveri - også når pengene
skal transporteres videre.
Vi opfordrer til, at du bruger denne mulighed for at hæve
kontanter på dine almindelige betalingskort og lægger et
rundt beløb oveni.
Bemærk, at betaler du med kreditkort, fx MasterCard Kredit, er det ikke længere tilladt for forretninger at tage gebyr.
Alle nye kort udstedes som kontaktløse kort. Det betyder,
at hvis dit køb højst er på 350 kr. kan du mange steder blot
vise dit kort til forretningens betalingsterminal og godkende beløbet uden pinkode.
Fra tid til anden kan du blive bedt om at indtaste din pinkode. Det er en ekstra sikkerhed.

Brug af pengeautomater
Pengeautomater henvender sig først og fremmest til kunder der ikke har kort, der kan anvendes i forretninger.
På et kort med gratis kredit som fx MasterCard Kredit, koster det altid 2%, mindst 50 kr. at hæve kontanter. På andre

kort er det altid er gratis at hæve i en Middelfart Sparekasse-automat, mens det koster 5 kr. i fremmede.
For kunder i en afdeling uden selvstædig pengeautomat
gælder der særlige vilkår. Med dit betalingskort kan du
desuden hæve euro i Sparekassens automater. Der koster
dig ikke noget – bortset fra MasterCard Kredit, hvor du
betaler det sædvanlige beløb for at hæve kontanter.

Netbank og Breve fra Sparekassen
Stort set alle benytter efterhånden netbank på pc eller
mobilbank, hvor man får direkte adgang til sine konti hele
døgnet. Du kan bl.a. spørge til saldo, overføre beløb og
betale regninger. De fleste ydelser er gratis, og for private
koster det indtil videre ikke noget.
Kun hvis du ønsker at få tilsendt en kvittering eller en besked om overførte beløb til modtageren, koster det 20 kr.
I netbank på pc og i mobilbanken - kan du kan også selv
handle fonds og spare handelsomkostninger. Kurtagen er
kun 0,1% for handel med obligationer og 0,15% for aktier.
På obligationer beregnes mindst 50 kr. i kurtage og på
aktier 29 kr.
Hertil kommer 20 kr. pr. handel i fast VP-gebyr, som øvrige
handler med værdipapirer udenfor netbank.
Netbank på pc giver dig også direkte adgang til Breve fra
Sparekassen. Med beskedservice kan du få en sms eller
mail når der er post

Girokort og FI-bilag
Betaling af Girokort og FI-bilag ved kassen koster 40 kr. pr.
indbetalingskort.
Med netbank kan betaler du fortsat dine indbetalingskort
gratis. Desuden kan du tilmelde sine faste betalinger til
Betalingsservice, se betalingsoplysninger og slette betalinger. Du kan også oprette aftaler om faste overførsler.

Den personlige betjening
Den personlige rådgivning er overbygningen på de ydelser,
hvor det er naturligt at benytte selvbetjening.
Personlig betjening skal først og fremmest benyttes til at
rådgive i vigtige økonomiske spørgsmål i et samspil, der
skal være til fordel for begge parter. Sparekassens rådgivning koster dig ikke noget.
For at udbygge den personlige rådgivning har vi et tilbud
om kundedialog som en fast tilbagevendende samtale om
din økonomi.
Denne dialog skal søge at afdække behov og se på nye
muligheder, fx inden for bolig, bil, investering, omlægning
af lån, forsikring og pension. På denne måde vi gerne hjælpe dig med at realisere dine drømme.
Med venlig hilsen

Middelfart Sparekasse
Martin Nørholm Baltser
Administrerende direktør
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