Gebyroversigt
Nedenstående gebyrer er gældende pr. 21.04.2020

Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer.
Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel indføre og sætte
gebyrer op for enkeltstående ydelser. Det samme gælder for nye løbende aftaleforhold.
For eksisterende løbende aftaleforhold kan banken med minimum tre måneders varsel forhøje de
gebyrer, som du løbende betaler iflg. Bankens forretningsbetingelser privat eller erhverv.

Kundegebyr
Kundegebyr
Årligt gebyr – Private Banking/Wealth Management
( Betales forud 30/12 = 1.halvår – 30/6 = 2. Halvår)

5.000 kr. p.a. - opkræves halvårligt 30/1230/6

Serviceydelser
Overførsler
Overførsel til fremmed pengeinstitut

Kr. 50,00

Overførsel til fremmed pengeinstitut i netbank

Kr. 0,00

*)

Overførsel af danske værdipapirer til et fremmed pengeinstitut Kr. 200 pr fondskode
eller ved flytning mellem depoter i banken uden handel
Overførsel af udenlandske værdipapirer til et fremmed
Kr. 600 pr fondskode
pengeinstitut eller ved flytning mellem depoter i banken uden
handel
Opgørelse af særlige indlån, der overføres til andre pengeinstitutter:
For udført arbejde tages min. Kr. 500,00 pr. opgjort konto + gebyr for overførsel af evt. værdipapirer
For Børneopsparing dog maks. Kr. 150,00 pr. opgjort konto + gebyr for overførsel af evt. værdipapirer
Øvrige gebyrer
Tilbageførsel og afvisning af betalinger via Nets
Returnering af dankortnota, pr. stk.
Engagementsforespørgsel til brug for udfærdigelse af årsregnskab m.m
Saldoforespørgsel
Betaling af girokort
Manuelt bestilt udskrift
Timeforbrug afregnes med kr. 1.000,00 pr. arbejdstime *)
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Kr. 500,00
Kr. 250,00
Kr. 750,00
Kr. 0,00
Kr. 0,00
Kr. 0,00

*)
*)
*)
*)
*)
*)

*)
*)

*)
*)

Lån og Kreditter
Lån og Kreditter
Bevilling af overtræk
Etablering af kredit
Udsendelse af rykkerbreve for restancer og overtræk (herunder med
anbefalet brev)
Dokumenthåndtering

Gebyr ved bolighandel og omprioritering
Hjælp til ejendomshandel
Ejerpantebrev
Udfærdigelse af (ejer)pantebrev samt ændring fra pantebrev til
ejerpantebrev.
Omprioritering i kreditforeninger, uden offentlige gebyrer (tinglysning mm.)
Indgåelse af kurskontrakt
Udfærdigelse af indeståelser
Kontanthandel køber – pris for sagens gennemførelse
Kontanthandel sælger – pris for sagens gennemførelse
Rykningspåtegning
Indfrielse af realkreditlån – pris for sagens gennemførelse
Notering af håndpant samt udlæg, pr. sag
Deponering (kontant købesum og lignende)
Notering af transport
Projekt byggeri – pris for sagens gennemførelse
• Garantistillelse 0,375% pr. påbegyndt kvartal
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Kr. 500,00
*)
0,5% af hovedstolen – max
30.000 Kr.
Kr. 100,00
*)
Kr. 2.500,00

*)

i.h.t. timebetaling

*)

kr. 700,00
kr. 10.000,00
Kr.
750,00
Kr.
0,00
Kr. 15.000,00
Kr. 5.000,00
Kr. 2.000,00
Kr. 3.000,00
Kr.
500,00
Kr.
0,00
Kr.
0,00
Kr. 15.000,00

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)

Handel med værdipapirer
Handel med danske værdipapirer
Obligationer:
Kursværdi til og med kr. 3.000.000,00
Kursværdi over kr. 3.000.000,00

0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr. 3.000
0,10 %

Aktier/investeringsbeviser & fonde:
Kursværdi til og med kr. 100.000,00
Kursværdi over kr. 100.000,00

0,75 %; min. kr. 150 og maks. kr. 500
0,50 %

Tegnings- og aktieretter:

0,25 %; min. kr. 75
(ved kundens salg dog maks. kursværdi).

Investeringsforeningen BIL Danmark (Handel og
opbevaring):

Gratis

Handel med udenlandske værdipapirer
0,4 %; min. kr. 300

Obligationer og virksomhedsobligationer

+ evt. udenlandske omkostninger

1 %; min. kr. 300,00

Aktier/investeringsbeviser & fonde

+ evt. udenlandske omkostninger

Depotgebyr
Basisgebyrer
Fast gebyr p.a. – med undtagelse af forvaltningsaftaler, hvor

Kr. 100,00

*)

omkostningerne er 0 kr. p.a.

VP-konto gebyr p.a.
VP ændringsmeddelelser per depot p.a.
Depotudtræks-, rente- & udbyttemeddelelser per betaling
Beholdningsændringer
Registrering af handels-/spørgefuldmagt
Notering/registrering af rettigheder

Kr. 62,50
*)
Kr. 12,00
*)
Kr. 15,00
*)
Kr. 18,00 + kr. 9,00 pr. mio. kr. nominelt *)
Kr. 200,00
*)
Kr. 400.00
*)

Depotgebyr for danske værdipapirer, der er registreret i VP
Gratis for aktier og 25 kr. + moms pr obligationsfondskode
Depotgebyr for danske værdipapirer, der ikke er registreret i VP
Fysiske danske værdipapirer1):
Markedsværdi til og med kr. 5.000.000 pr. depot
0,20 % pa.+ moms, min. kr. 125,00
Markedsværdi over kr. 5.000.000 pr. depot
0,075 % pa. + moms
Depotgebyr for udenlandske værdipapirer
Udenlandske værdipapirer 1)

0,20 % pa. + moms; min. kr. 625,00

Depotgebyr for unoterede værdipapirer
Unoterede værdipapirer liggende i pensionsdepot

kr. 500,00 p.a. + moms per fondskode
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1)

Depotgebyret opgøres to gange om året og beregningsgrundlaget er den gennemsnitlige markedsværdi i perioden.

Basisdepotgebyrer værdipapirer
Registrering af handels-/spørgefuldmagt
Notering/registrering af rettigheder
Indskrivning af fysiske papirer

Kr. 200,00
Kr. 500,00
Kr. 1.500,00

Udenlandske betalinger
Standard overførsler til udlandet i alle valutaer
Standard overførsler til udlandet i netbank i alle valutaer
Ekspresoverførsel indleveringsfrist kl. 10
Penge retur pga. forkerte oplysninger
Tilbagekaldelse eller ændring på ordregivers foranledning
Overførsel fra udlandet til kundekonti her i banken
Efterlysning af en overførsel som viser sig at være OK
Overførsler med gebyr OUR (omkostninger fra udlandet forbeholdes)
Tilretningsgebyr (repair)

Kr. 50,00 + udenl. omk.
Kr. 0,00
Kr. 340,00
Kr. 250,00 + udenl. omk.
Kr. 250,00 + udenl. omk.
Kr. 35,00
Kr. 250,00 + udenl. omk.
Kr. 200,00
Kr. 100,00

Ændring og opgørelse af særlige indlån
Opgørelse/delophævelse af pensionskonti i utide pr. konto
Konvertering af pensionsordning
Hel/deludbetaling/opsplitning/sammenlægning af pensionsordning
Indskrivning af fysiske papirer
Indlæggelse af unoterede værdipapirer i pensionsdepot ved oprettelse
Indlægning af kurs indre værdi på pensionsdepoter

*)
*)
*)

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)

*)
*)
*)
*)
*)
*)

Valutamarginaler
Valuta

Valutanavn

CHF
EUR
GBP
NOK
SEK
USD
YEN
CAD

Schweizerfranc
Euro
Pound Sterling
Norske kroner
Svenske kroner
Amerikanske dollars
Japanske yen
Canadiske dollars

Fradrag – betalinger
fra udlandet
-1,0
-1,0
-1,6
-0,16
-0,16
-1,0
-0,010
-1,0

Tillæg – Betalinger til
udlandet
+1,0
+1,0
+1,6
+0,16
+0,16
+1,0
+0,010
+1,0

Øvrige valutaer skal tillæg/fradrag beregnes som 0,15 % for valutaer over kurs 100 i dansk regning og 0,20 % for valutaer under kurs
100 i dansk regning. Venligst kontakt banken for yderligere oplysninger.
Kursen fastsættes ud fra markedskursen for den pågældende dag.
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VISA/Dankort
Gebyrer for VISA/Dankort
Kopi af nota (opkræves kun, såfremt nota er i overensstemmelse med faktura)
Genbestilling af kort, fordi kortet er bortkommet/stjålet, beskadiget,
Magnetstribe/chip ødelagt eller pinkoden glemt
Brug af VISA/Dankort i Danmark
Pengeautomat – Danske Kroner
Pengeautomat - Euro
I forretninger der har tilsluttet sig dankortsystemet ***

Kr. 100,00
Kr. 0,00

*)
*)

Gratis
Kr. 50,00
Gratis

** Der kan hæves op til 2.000 kr. pr. døgn
*** I forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, er der fastsat et maksimumbeløb ved brug af kortet på
5.000 kr. pr. døgn.

Brug af VISA/Dankort i udlandet
Pengeautomat
Betalingskort i forretninger der er tilsluttet VISA

Kr. 50,00
Gratis

*) Priser er inklusive moms

Der kan udbetales kontanter i udenlandsk valuta op til et beløb svarende til modværdien af 2.000 kr. pr. dag.
Der kan udbetales kontanter i udenlandsk valuta og foretages betalinger op til et beløb svarende til modværdien af
25.000 kr. pr. løbende 30 dage.
Oplysning om evt. gebyr til udbetalende pengesinstitut/udenlandsk betalingsmodtager sker ved henvendelse til
pågældende pengesinstitut/betalingsmodtager.
Omregningskurs ved brug i udlandet
1. I henhold til Nets prisbetingelser tages et omregningsgebyr på 1,5 % i Europa
2. I henhold til Nets prisbetingelser tages et omregningsgebyr på 2 % udenfor Europa
Undtagelser kan dog forekomme i henhold til den udenlandske forretnings/banks regler.
Der henvises endvidere til www.nets.eu/valutakurser for oplysning af referencekurs.
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*)

