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Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, Broager Sparekasse  
beregner over for erhvervskunder for diverse typer af serviceydelser m.m.

Priserne kan ændres af Broager Sparekasse i henhold til vores almindelige  
forretningsbetingelser.

Prisinformationen indeholder oplysninger om følgende områder:
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Almindelige serviceydelser

BETALINGER OG OVERFØRSLER
Indbetalingskort, betaling v. kassen, pr. stk. kr. 45,00

Indbetalingskort med aftale om Kuvertservice, pr. stk. kr. 10,00

Fast overførsel til andet pengeinstitut kr. 0,00

Fast overførsel til andet pengeinstitut, med advisering kr. 10,00

Engangsoverførsel, pr. stk. kr. 45,00

Sammedagsoverførsel kr. 0,25

Straksoverførsel kr. 1,00

Overførsel, returnering af uanbringeligt beløb i fremmed p.i. kr. 30,00

Returnering p.g.a. manglende dækning:

NETS-betaling kr. 250,00
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BETALINGSERVICE
Modtagelse/behandling af fax/mail/breve, pr. blanket kr. 185,00

Betalingsoversigt sendt til udenlandsk adresse i EU, pr. stk. kr. 8,25

Betalingsoversigt sendt til udenlandsk adr. i øvrige udland,

pr. stk.
kr. 9,25

ELEKTRONISKE INDBETALINGSKORT
Print af elektronisk indbetalingskort, pr. stk. kr. 9,25

LEVERANDØRSERVICE
Tastning af LS11 blanket ekskl. 510+540+545 kr. 65,00

Modtagelse / behandling af fax/mail, pr. blanket kr. 205,00

Oprettelse / ændring /sletning af Leverandørservice kr. 250,00

OVERFØRSELSSERVICE
Godkendelse af engangstilladelse, pr. aftale kr. 325,00

Behandling af fejlbehæftede blanketter, pr. blanket kr. 250,00

Modtagelse/behandling af fax/mail kr. 205,00

FÆLLES INDBETALINGSSYSTEM
Godkendelsesgebyr for kortart 71, 73, 75, pr. kortart kr. 450,00

Abonnement for FI-kreditor, pr. måned kr. 2,00

Oprettelse/ændring af FI-kreditor, pr. stk. kr. 15,00

Oprettelse/ændring af blanket, pr. blanket kr. 205,00

Modtagelse/behandling af fax/mail, pr. blanket kr. 205,00

Almindelige serviceydelser
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ØVRIGE PRISER
Boksleje, inkl. moms, pr. år

- Små bokse kr. 400,00

- Mellem bokse kr. 500,00

- Store bokse kr. 600,00

- Oprettelse af boks kr. 125,00

- Opboring af boks (inkl. moms) kr. 2.000,00

- Udskiftning af lås (inkl. moms) kr. 1.250,00

Returnering af “gode penge” kr. 375,00

Returnering af beløb på fejlkonto kr. 35,00

Døgnboksaftale for erhvervskunder, pr. kvartal kr. 0,00

Optælling af døgnboks, 1‰ af beløb, dog minimum
2 første pr. måned gratis

kr. 30,00

Engagementsforespørgsler fra revisor kr. 750,00

Ændring af fuldmagtsforhold, Foreningskonto kr. 750,00

Soliditetsbesvarelse kr. 800,00

Genudskrivning af kundeuddata, pr. udskrift kr. 50,00

Saldooplysning kr. 50,00

Kontoudskrifter

- PSD kontoudskrift uden Netbank/Kontokig kr. 20,00

- Lovpligtige udskrifter kr. 0,00

- Fast aftale om kontoudskrifter, pr. stk. kr. 15,00

- Ekstra på bestilling, pr. stk. kr. 30,00

*Timepris for ekstraordinære ydelser, pr. time kr. 875,00

Møntoptælling

Udlevering af møntruller til kunder: 2 kr. pr. rulle + eksp.gebyr kr. 30,00

Overførsel til andre pengeinstitutter

- Boligopsparing, pr. aftale kr. 500,00

- Børneopsparing, pr. aftale kr. 200,00

- Etableringskonto, pr. aftale kr. 500,00

- Uddannelsesopsparing, pr. aftale kr. 500,00

- Pensioner, pr. aftale kr. 750,00

OPRETTELSE AF CVR-KUNDER
Oprettelse af CVR-kunder

Personligt drevne virksomheder + selskaber
(herunder IVS selskaber) pris pr. cvr-nummer

kr.
1.500,00

- 5.000,00

Foreningskunder, pris pr. forening kr.
1.500,00

- 5.000,00

Almindelige serviceydelser
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OVERTRÆK

Bevilget overtræk

Overtræk < kr. 100.001 kr. 350,00 - 1.000,00

Overtræk > kr. 100.001 kr. 500,00 - 2.000,00

Rykkergebyr vedr. overtræk

- Kontoudskrift med påmindelse kr. 0,00

- 1. rykker kr. 100,00

- 2. rykker kr. 100,00

- 3. rykker kr. 100,00

DANKORT (LUKKET FOR NYE BESTILLINGER PR. 1. SEPTEMBER 2015)

Ophævelse af pin-blokering kr. 0,00

Spærring af kort på grund af kundens misbrug kr. 250,00

Returnering af Dankort kr. 250,00

Uberettiget indsigelse på korttransaktioner pr. stk. kr. 350,00

VISA/DANKORT
Årligt kortgebyr, betales forud kr. 150,00

Erstatningskort kr. 125,00

Hastebestilling af kort kr. 125,00

Ophævelse af pin-blokering kr. 0,00

Spærring af kort på grund af kundens misbrug kr. 250,00

Returnering af VisaDankort kr. 250,00

Kurérforsendelse kr. 250,00

Nulstilling af forbrugsmaksimum kr. 500,00

Uberettiget indsigelse på korttransaktioner pr. stk. kr. 350,00

Gebyrer for brug af kortet i udlandet:
Ved udbetaling af kontanter i udenlandsk valuta beregnes et 
gebyr på 1% af beløbet omregnet i danske kroner.
Minimumsgebyret udgør kr. 30,00

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1%
Andre valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1,5%.
Undtagelser kan forekomme.
Øvrige valutaer:
Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.
Undtaglser kan forekomme.

Beløbsgrænse for hævning af kontanter i udlandet:
Max. beløb pr. gang svarende til:
Max. beløb pr. løbende måned svarende til:

kr.
kr.

2.000,00
25.000,00

Kort
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MASTERCARD KREDIT BUSINESS KORTGEBYR NB! VI OPRETTER IKKE MASTERCARD MED REVOLVERENDE KREDIT

Årligt kortgebyr MasterCard Standard Business kr. 175,00

Årligt kortgebyr MasterCard Guld Business kr. 975,00

Årligt kortgebyr MasterCard Platinum Business kr. 1.795,00

MASTERCARD KREDIT BUSINESS GENERELT NB! VI OPRETTER IKKE MASTERCARD MED REVOLVERENDE KREDIT

Øvrige priser for MasterCard Standard / Guld / Platinum Business:

Oprettelsesgebyr kr. 0,00

Ekspresbestilling kr. 150,00

Kurérforsendelse i Europa kr. 600,00

Kurérforsendelse uden for Europa kr. 800,00

Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) kr. 900,00

Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) kr. 75,00

Erstatningskort (Mastercard Business) kr. 100,00

Advisering via betalingsservice kr. 0,00

Uberettiget indsigelse på korttransaktioner pr. stk. kr. 350,00

Gebyr pr. kontanthævning*
*Dog minimum kr.

2,00 %
50,00

Gebyr ved manglende betaling:

Betalingspåmindelse, pr. stk kr. 100,00

Inkassomeddelelse kr. 100,00

Overdragelse til advokat kr. 500,00

Priority Pass: (Kræver Mastercard Platinum)

Oprettelse af Priority Pass kr. 0,00

10 besøg/kalenderår (korthaver og maks. 1 gæst pr. gang) kr. 0,00

Besøg, pr. gang herefter (30 US$ pr. besøg) kr. ca. 200,00

Gæstebesøg, pr. gang (30 US$ pr. besøg) kr. ca. 200,00

Omregningskurs ved brug i udlandet af Mastercard kort:

Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:
NETS middelkurs på ekspeditionsdagen  
i Broager Sparekasse tillagt 1,5%.

Andre dagligt offentliggjorte valutaer:
NETS middelkurs på ekspeditionsdagen  
i Broager Sparekasse tillagt 2%.

Ikke dagligt noterede valutaer:
omregnes til US$, der igen omregnes til danske kr., jf. ovenfor. 
Undtagelser kan forekomme.

Kort
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MASTERCARD DEBIT STANDARD BUSINESS
Årligt kortgebyr, IVS-selskaber (forudbetales) kr. 200,00

Oprettelsesgebyr, øvrige kr. 0,00

Årligt kortgebyr kr. 0,00

Spærring af kort på grund af kundens misbrug kr. 250,00

Uberettiget indsigelse på korttransaktioner pr. stk. kr. 350,00

Gebyrer for brug af kortet i udlandet:
Ved udbetaling af kontanter i udenlandsk valuta beregnes et gebyr på 
1% af beløbet omregnet i danske kroner.

Minimumsgebyret udgør (vedr. omregning se nedenfor) kr. 30,00

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1%
Andre valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1,5%.
Undtagelser kan forekomme.
Øvrige valutaer:
Omregning til US$, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.
Undtagelser kan forekomme.

MASTERCARD GULD DEBIT (Kræver kreditgodkendelse)

Oprettelsesgebyr kr. 975,00

Årligt kortgebyr kr. 975,00

Spærring af kort på grund af kundens misbrug kr. 250,00

Uberettiget indsigelse på korttransaktioner pr. stk. kr. 350,00

Gebyrer for brug af kortet i udlandet:
Ved udbetaling af kontanter i udenlandsk valuta beregnes et gebyr på 
1% af beløbet omregnet i danske kroner.

Minimumsgebyret udgør (vedr. omregning se nedenfor) kr. 30,00

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1%
Andre valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1,5%.
Undtagelser kan forekomme.
Øvrige valutaer:
Omregning til US$, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.
Undtagelser kan forekomme.

Kort
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Kort

MASTERCARD PLATINUM DEBIT (Kræver kreditgodkendelse)

Oprettelsesgebyr kr. 1.795,00

Årligt kortgebyr kr. 1.795,00

Spærring af kort på grund af kundens misbrug kr. 250,00

Uberettiget indsigelse på korttransaktioner pr. stk. kr. 350,00

Gebyrer for brug af kortet i udlandet:
Ved udbetaling af kontanter i udenlandsk valuta beregnes et gebyr på 
1% af beløbet omregnet i danske kroner.

Minimumsgebyret udgør (vedr. omregning se nedenfor) kr. 30,00

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1%
Andre valutaer offentliggjort på www.nets.dk/valutakurser:
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos NETS tillagt 1,5%.
Undtagelser kan forekomme.
Øvrige valutaer:
Omregning til US$, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.
Undtagelser kan forekomme.

Priority Pass (Kræver Mastercard Platinum Debit)

Oprettelse af Priority Pass kr. 0,00

10 besøg/kalenderår (korthaver og maks. 1 gæst pr. gang) kr. 0,00

Besøg, pr. gang herefter (30 US$ pr. besøg) kr. ca. 200,00

Gæstebesøg, pr. gang (30 US$ pr. besøg) kr. ca. 200,00
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Lån og kreditter

LÅN OG KREDITTER GENERELT
- ekspeditionsgebyr kr. 1.000,00

- Stiftelsesprovision, 2% af hovedstolen/kreditramme kr. variabel

Pant m.v.

- Udfærdigelse/ændring af ejerpantebreve og lignende kr. 1.750,00

- Notering af udlæg kr. 875,00

- Notering af sekundær pant kr. 875,00

- Tingbogsoplysning og –attest (officiel) kr. 375,00

- Tingbogsoplysning og -attest (uofficiel) kr. 0,00

- Afmelding af underpant i ejerpantebrev kr. 750,00

Øvrige

- Gebyr for ydelseshenstand kr. 875,00

- Transport kr. 875,00

FAKTURABELÅNING

Fakturabelåning kr.
Individuel
Vurdering

GARANTIER
Garantier

Danske garantier - ekspeditionsgebyr
+ løbende årlig provision 2,5%

kr. 1.500,00 

Udenlandske garantier - ekspeditionsgebyr
+ løbende årlig provision 2,5%

kr. 3.000,00

Realkredit sagsgaranti kr. 1.500,00

Købesumsgaranti kr. 1.500,00

Garanti for forhåndslån, hvor provenuet
af realkreditlånet løbende anvendes

- ekspeditionsgebyr kr. 1.500,00

- løbende årlig provision, p.a.  (min. kr. 250 pr. opkrævning) 2,00 %

GARANTIER TIL UDLANDET
Oprettelsesgebyr kr. 3.000,00

Garantiprovision, p.a. kr.
2,50% - 

4,00%

Ændringsgebyr kr. 650,00

Gebyr for behandling af krav kr. 650,00

GARANTIER FRA UDLANDET
Ændringsgebyr kr. 650,00

Advisering af garantier kr. 650,00

Gebyr for behandling af krav kr. 650,00
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REALKREDIT
DLR sagsgebyr (pr. ejendom) + gebyr for rykning og servitutter kr. 7.500,00

Køb af erhvervsejendom uden realkreditbelåning kr. 2.500,00

Salg af erhvervsejendom (+ gebyr for sletning og servitutter) kr. 2.500,00

Oprettelse af lån og kreditter - 2% kr. 1.000,00

Oprettelse af sikkerheder + dokument kr. 1.000,00

DLR Kredit

- kurskontrakt kr. 500,00

- tingbogsoplysning kr. 375,00

Øvrige

- Indfrielse og aflysning af lån fra anden långiver, pr. lån kr. 1.750,00

- Tingbogsoplysning og –attest kr. 375,00

- Ekspedition gældsovertagelsessag kr. 2.000,00

- Tinglysning af tillæg til lejekontrakt kr. 1.500,00

- Tinglysning af skifteretsattest kr. 1.000,00

- Sletning af underpant kr. 750,00

BYGGERÅDGIVNING
Administration af ombygningssag inkl. kontrolvurdering og 
betaling af regninger til byggesagen ca. 1 gang pr. måned

kr. 3.000,00

Administration af nybyggeri inkl. kontrolvurdering og betaling 
af regninger til byggesagen ca. 1 gang pr. måned

kr. 5.000,00

Lån og kreditter 
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FSS Forsikringer
Gruppeforsikringer, etableringsgebyr, pr. stk. kr. 250,00

Pension
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NETBANK

Netbank (inkl. netbankforsikring), pr. kvartal kr. 300,00

Sammedagsoverførsel kr. 0,25

Straksoverførsel kr. 1,00

Kontooplysninger kr. 0,00

Kontooverførsel uden advis kr. 0,00

Kontooverførsel med vente-advis kr. 0,00

Kontooverførsel med straks-advis kr. 0,00

Indbetalingskort (FI-kort) kr. 0,00

Overførsel, returnering af uanbringeligt beløb i fremmed p.i. kr. 30,00

Kvittering for betaling, rekvirering af kontoudskrift kr. 15,00

Beskedservice Mail beskeder kr. 0,00

Beskedservice SMS - beskeder over 25 stk. pr. kvartal
(pr. netbank aftale) herefter pr. stk.: kr. 1,00

Overførsel til udlandet

Overførsel til udlandet
Beløbet er til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter debiteringsdagen. 

kr.
 

50,00
 

EU/SEPA overførsel
Beløbet er til rådgihed for korrespondentbanken 1 bankdag efter debiteringsdagen. 
Overførslen skal være i Euro og forsynet med korrekt IBAN og SWIFT og omkostnin-
gerne skal deles mellem afsender og modtager.

kr. 20,00 

Overførsel til udlandet, ekspres
USD, EUR, SEK, NOK, CHF, GBP og DKK stilles til rådighed for korrespondentbank på 
debiteringsdagen. Øvrig valuta dagen efter debitering.

kr.
290,00

1 ‰

Manuel behandling, pr. fejl
Manglende eller forkert angivelse af BIC/SWIFT og IBAN-kontonummer. 
Angivelse af tekst i feltet ”Meddelelse til afsenderbank”. Manglende angivelse af
modtagerbankens bankkode for landene: Sydafrika, Canada, Australien og USA.

kr.

 

50,00

 

Tillæg, hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger, min.
Er omkostninger større end kr. 100,00 opkræves differencen efterfølgende.

kr. 100,00

Selvbetjeningsprodukter

MOBILEPAY

For priser på MobilePay henviser vi til MobilePays prisliste på www.MobilePay.dk/erhverv
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DIVERSE
Veksling af kontantvaluta

- Valuta* kr. 35,00

- Anden valuta** (Bestilles 14 dage i forvejen, tages ikke retur)
Topgarant
Øvrige kunder

kr.
kr.

100,00
150,00 

OVERFØRSLER TIL/FRA UDLANDET
EU/SEPA overførsel - max beløb EUR 50.000
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter  
debiteringsdagen.

kr.

 

250,00

 

Almindelig overførsel
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter  
debiteringsdagen.

kr.

 

250,00

 

Ekspres overførsel
USD, EUR, SEK, NOK, CHF, GBP og DKK stilles til rådighed for korrespondentbanken 
på debiteringsdagen. Øvrige valutaer dagen efter debitering.

kr.

 

500,00
1 ‰ 

Turistoverførsel - max. kr. 10.000 kr. timepris

Overførsel til udlandet - ændring/efterlysning kr. 350,00

Som hovedregel gælder, at Broager Sparekasses gebyrer beregnes over for ordre-
giver, og udenlandske gebyrer beregnes over for beløbsmodtager.

Tillæg, hvis afsender ønsker at betale alle omkostninger, min. 
Er omkostninger større end kr. 100,00 opkræves differencen efterfølgende.

kr. 200,00

Overførsel fra udlandet - EU/SEPA, med korrekte kontooplysninger,
pr. overførsel

kr. 20,00

Overførsel fra udlandet, alm. med korrekte kontooplysninger kr. 30,00

Overførsel fra udlandet - ukorrekte kontooplysninger
pr. overførsel

kr. 100,00

Overførsel til udlandet, manuel tilretning m.m. inden afsendelse kr. 125,00

Overførsel fra udlandet - undersøgelse/indhentning af 
oplysninger hos udl. bank pr. undersøgelse

kr. 350,00

Overførsel fra udlandet
- EUR overførsel via indenlandsk clearing pr. overførsel med advis

kr. 30,00

ØVRIGE GEBYRER
Returnering af overførsel pga. fejl eller manglende oplysninger kr. 100,00

Sager vedr. ovf. til udlandet som kræver særbehandling
min. gebyret udgør kr. 200

kr. timepris

Rykning på opfordring (efter forespørgsel) kr. 150,00

Forespørgsel, ændring eller tilbagekaldelse kr. 250,00

Email / telefax advisering kr. 150,00

Udenlandsk check, køb, check til inkasso
2,5% af beløbet dog min. max.

min.
max.

400,00
3.000,00

Ved manuel ekspedition som følge af manglende oplysninger
betales følgende ekstra gebyrer:

Manglende BIC adresse (gælder EU/EØS*** lande) kr. 75,00

Manglende IBAN kontonummer (EU/EØS*** lande) kr. 75,00

Øvrige fejl og udeladelser kr. 75,00

* Valuta: Euro, US Dollar, GB Pund, Svenske kroner, Norske kroner, Schweiziske franc.
** Valuta: Øvrige valutaer.
*** EØS-lande: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Irland,  
Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, 
Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbrittanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Valuta og udland
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TERMINSFORRETNINGER
Overførselsbeløb med en modværdi <DKK 100.000 kr. 150,00

INKASSO - EKSPORT
Acceptprovision, pr. ekspedition kr. 400,00

Inkassoprovision, 0,25% - dog minimum / maksimum kr.
400,00

3.000,00

Rykker på anfordring, pr. ekspedition kr. 150,00

Ændringsgebyr, pr. ekspedition kr. 150,00

Udleveringsgebyr, pr. ekspedition kr. 400,00

Returgebyr, pr. ekspedition kr. 400,00

INKASSO - IMPORT

Acceptprovision, 0,25% - dog minimum / maksimum kr.
400,00

3.000,00

Inkassoprovision, 0,25% - dog minimum / maksimum kr.
400,00

3.000,00

Frigivelse af varesendinger, pr. ekspedition kr. 400,00

Ændringsgebyr, pr. ekspedition kr. 150,00

REMBURSER - IMPORT

Udstedelsesprovision, af beløbet kr.
1,75%

+650,00

Dokumentprovision, af beløbet kr.
0,15%

min. 650,00

Frigivelse af varesendinger, pr. ekspedition kr. 400,00

Ændringsprovision, pr. ekspedition
Indebærer ændringen en forhøjelse/forlængelse

kr.
650,00
+3,0%

Provision udskudt betaling
Hvis ud over rembursens løbetid

kr.
650,00
+3,00%

REMBURSER - EKSPORT
Adviseringsprovision, pr. ekspedition kr. 650,00

Ændringsgebyr, pr. ekspedition* kr. 650,00

Bekræftelse/tilsagnsprovision (kun visse lande/banker)* kr.
%-sats afhængig af 

land/bank

min. 650,00

Dokumentprovision, af beløbet* kr.
0,165%

min. 800,00

Noteringsprovision, pr. ekspedition* kr. 1.000,00

Transferingsprovision, af beløbet* kr.
0,50%

min. 2.000,00

Udbetalingsprovision, pr. ekspedition* kr. 500,00

Provision for udskudt udbetaling med vor
accept/forpligtigelse*

kr.
%-sats afhængig af 

land/bank

min. 650,00
Provision for udskudt udbetaling uden vor
accept/forpligtigelse

kr. 600,00

Valuta og udland
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VÆRDIPAPIRER, REGISTRERET I VP
Obligationer

- VP kontogebyr pr. konto (**) kr. 44,00

- for hver obligationsserie, pr. konto (**) kr. 22,00

- for hver meddelelse om rente eller udtrækning pr. meddelelse (**) kr. 13,00

- pr. transaktion – ved konto til konto overførsel (**) kr. 15,00

- pr. meddelelse fra VP kr. 13,00

- årsudskrift (skatteopgørelse) kr. 0,00

Aktier og investeringsbeviser

- pr. transaktion – ved handel kr. 18,00

- pr. transaktion – ved konto til konto-overførsel (**) kr. 15,00

- pr. meddelelse fra VP kr. 13,00

- årsudskrift (skatteopgørelse) kr. 0,00

Aftale om indberetning, svenske aktier (engangsgebyr) kr. 260,00

VÆRDIPAPIRER, IKKE REGISTRERET I VP
Minimumsgebyrer

- pr. år* kr. 150,00

Saldogebyr

- af kapitalens nominelle værdi til og med kr. 500.000, årligt (**) 0,20 %

- af kapitalens nominelle værdi over kr. 500.000, årligt (**) 0,060 %

Præmieobligationer, pr. serie kr. 3,00

UDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER
Af kapitalens værdi til og med kr. 500.000 *) (**) 0,300 %

Af kapitalens værdi over kr. 500.000 (**)
*) min. gebyret udgør kr. 300

0,175 %
 

Rentemeddelelse/udbyttebrev, udenlandske værdipapirer,
pr. brev/meddelelse. Gebyret er inkl. moms

kr. 44,00

ANDRE YDELSER
Gevinsthjemtagning, præmieobligationer ej i depot, pr. stk. kr. 50,00

Overførsel til depot i andet pengeinstitut, pr. fondskode (**) 
kr. 200,00

Overførsel til depot i andet pengeinstitut, pr. udenlandsk 
fondskode (**)

kr. 500,00

OPBEVARING AF  
VÆRDIPAPIRER I DEPOT

De anførte depotgebyrer er gældende for åbne depoter, pensionsdepoter og  
sikkerhedsdepoter.
(**) Broager Sparekasse skal opkræve moms af en række depotgebyrer.
Det er ovenfor angivet, hvilke gebyrer der er pålagt moms.

 
     Gebyrer opkræves i juni og december måned.

Depot
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DANSKE OBLIGATIONER
(af kursværdi)

Danske obl., kursværdi under kr. 3 mio. *)   
*) min. gebyret udgør kr. 175

0,15 %

Danske obl., kursværdi fra kr. 3 mio. 0,15 %

Danske obl., netbank *)    
*) min. gebyret udgør kr. 50

0,10 %

Ved gennemsnitskurshandel sker afregning til Københavns Fondsbørs 
”15:30 Gennemsnit – alle handler” med et fradrag/tillæg på 0,20 kurspoint.

Ved strakshandel sker afregning til bud/udbudskurs på Københavns 
Fondsbørs med et fradrag/tillæg på maksimalt 0,10 kurspoint.

UDENLANDSKE OBLIGATIONER
(af kursværdi)

Udenlandske obl., kursværdi under kr. 3 mio. *)
*) min. gebyret udgør kr. 300

0,25 %

Udenlandske obl., kursværdi fra kr. 3 mio. 0,10 %

DANSKE AKTIER OG INVESTERINGSBEVISER
(af kursværdi)

Danske aktier og invest. beviser, kursværdi under kr. 100.000 *)
*) min. gebyret udgør kr. 175 og max. gebyret udgør kr. 500 

0,75 %

Danske aktier og invest. beviser, kursværdi over kr. 100.000 *) 0,50 %

Danske aktier og invest. beviser, netbank *)
*) min. gebyret udgør kr. 29

0,15 %

Ved gennemsnitskurshandel tages der udgangspunkt i ”15:30 Gennemsnit – Alle 
handler”, der er et vægtet gennemsnit af alle de handler, gennemført på Køben-
havns Fondsbørs, der er foretaget i tidsrummet kl. 9:00 til kl. 15:30. På disse 
handler beregnes der tillæg/fradrag i henhold til gældende prisinformation.

Værdipapirhandel
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KURTAGE, HANDEL VIA NETBANK (af kursværdi)
Kurtage, aktier noteret på Dansk OTC 1,00% af kursværdi. Minumum kr. 500

Kurtage, danske, norske, svenske og finske aktier og investeringsbeviser 0,15% af kursværdi. Minimum kr. 29

Kurtage, øvrige udenlandske aktier 0,60% af kursværdi. Minimum kr. 150

Kurtage obligationer 0,10% af kursværdi. Minimum kr. 50

Kurtage, unoterede danske aktier og investeringsforeninger 1,00% af kursværdi. Minimum kr. 175

Kurtage, unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger 1,00% af kursværdi. Minimum kr. 500

KURTAGE, HANDEL VIA RÅDGIVER (af kursværdi)

Kurtage, aktier noteret på Dansk OTC 1,00% af kursværdi. Minimum kr. 500

Kurtage, danske, svenske, norske og finske aktier og investeringsbeviser
v. beløb op til kr. 100.000

0,75%
af kursværdi.
Min. kr. 175 / maks. kr. 500

Kurtage, danske, svenske, norske og finske aktier og investeringsbeviser
v. beløb over kr. 100.000

0,50% af kursværdi

Kurtage, øvrige udenlandske aktier ved beløb op til kr. 100.000 1,00% af kursværdi. Minimum kr. 400

Kurtage, øvrige udenlandske aktier ved beløb over kr. 100.000 0,75% af kursværdi

Kurtage, danske obligationer ved beløb op til kr. 3.000.000 0,15%
af kursværdi.
Min. kr. 175 /maks. kr. 3.000

Kurtage, danske obligationer ved beløb over kr. 3.000.000 0,10% af kursværdi.

Kurtage, øvrige udenlandske obligationer ved beløb op til kr. 3.000.000 0,25%
af kursværdi.
Min. kr. 400 / maks. kr. 3.750

Kurtage, øvrige udenlandske obligationer ved beløb over kr. 3.000.000 0,125% af kursværdi

Kurtage, handel med fysiske danske obligationer 0,25% af kursværdi. Min. kr. 175

Kurtage, unoterede danske aktier og investeringsforeninger 1,00% af kursværdi. Min. kr. 175

Kurtage, unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger 1,00% af kursværdi. Min. kr. 500

KURTAGE, HANDEL I ØVRIGT

Erhvervsaktier, beholdningsændringer på pantsatte egne aktier kr. 200 pr. fondskode

Erhvervsaktier, etablering/indlevering af pantsatte egne aktier kr. 200 pr. fondskode

Gennemsnitskurshandel, aktier, tillæg/fradrag ved +/-0,25% pr. handel

Gennemsnitskurshandel, obligationer, tillæg/fradrag ved +/-0,15% pr. handel

Kurtage, aktie- og tegningsretter 1,00% af kursværdi. Min. kr. 100

Kurtage ved handel mellem egne depoter (samme fondskode/mængde/pris) halv kurtage

Kurtage ved handel mellem egne depoter (samme fondskode/mængde/pris) i forbin-
delse med ophævelse af pensionsdepoter

kr. 75 pr. transaktion

Værdipapirhandel
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Klagevejledning

KLAGEVEJLEDNING I BROAGER SPAREKASSE

Hvis du ønsker at klage over Broager Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din lokale filial.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Broager Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultatet 
heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Broager Sparekasse. Du kan bede filialen om at blive 
henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Broager Sparekasses klageansvarlige er Lars Christensen, som kan kontaktes pr. brev på adressen  
Storegade 27, 6310 Broager eller pr. mail lbc@broagersparekasse.dk.

Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2. sal,  
1264 København K , tlf. 35 43 63 33, www.pengeinstitutankenaevnet.dk.



Storegade 27, 6310 Broager
Telefon 74 18 38 38

broager@broagersparekasse.dk

Kastanie Allé 8, 6400 Sønderborg 
Telefon 74 18 38 38

soenderborg@broagersparekasse.dk

Skrænten 5, 6200 Aabenraa
Telefon 74 18 38 38

aabenraa@broagersparekasse.dk

Formue- og Erhvervscenter
Kastanie Allé 8, 6400 Sønderborg

Telefon 74 18 38 38

CVR-nr.  66328511

www.broagersparekasse.dk


