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Rabatter
Sparbankens kundförmåner
• En ung, under 27 år gammal kund i Sparbanken får 100 % rabatt på brukskontots månadsavgift,
nätbankens månadsavgift samt betalkort (inte Visa Gold). Förmånen gäller till början av det år kunden
fyller 27 år
• En preferenskund i Sparbanken, vars totalbelopp för depositioner, förvaringar, debenturlån,
fondandelar, försäkringar och krediter som sköts enligt en betalningsplan samt tillgänglig Visa-kredit
uppgår till minst 25 000 euro samt som använder tjänster i tre serviceområden, får 50 % rabatt på
brukskontots månadsavgifter och Visa Credit/Debit-kort
• En nyckelkund i Sparbanken, med en volym på minst 75 000 euro vad gäller depositioner, förvaringar,
debenturlån, fondandelar, försäkringar och krediter som har skötts enligt betalningsplanen samt
tillgänglig Visa-kredit, får 100 % rabatt på brukskontots månadsavgifter och 50 % på nätbankens
månadsavgift och Visa Credit/Debit-kort.
• En placerar-nyckelkund i Sparbanken, med en volym på minst 100 000 euro vad gäller depositioner,
förvaringar, debenturlån, fondandelar, försäkringar och krediter som har skötts enligt betalningsplanen
och som använder tjänster i två serviceområden, får 100 % rabatt på brukskontots månadsavgifter och
50 % på nätbankens månadsavgift och Visa Credit/Debit-kort.

SERVICEOMRÅDEN
1. Brukskonto, kort och nättjänster
2. Bostadslån
3. Tilläggsprodukt för lån
4. Annat lån
5. Fondsparande
6. Försäkringssparande
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Konton för dagliga ärenden
Brukskonto
• Kontots ränta
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Kontouppgifter
Saldoförfrågan i Otto.-automat (avgiftsfri i samband med
kontantuttag)
Personkunder får ett kontoutdrag per konto avgiftsfritt varje månad
Extra kontoutdrag
Hämtning av gamla nätkontoutdrag i nätbanken
Transaktionsförfrågan för Visa-kort som sms
Kontots saldo- och transaktionsförfrågan som sms

Dagliga penningärenden
Kort och användning av kort
Visa Debit Online / Visa Electron
Visa Debit
Visa Credit/Debit-huvudkort

Visa Credit/Debit-parallellkort
Visa Gold Credit/Debit-huvudkort
Visa Gold Credit/Debit-parallellkort
Beställning av utseende som avviker från standardbilden till ett kort
Eurouttag från bankkonto i automat
Kontantuttag av annan valuta från bankkonto
Eurouttag från bankkonto med Credit-egenskapen
Kontantuttag från bankkontot i annan valuta än euro med Creditegenskapen
Visa-girering i nät- eller mobilbanken
Insättning av kontanter i automat

4
€
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€
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€
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4 avgiftsfria/mån.,
därefter 1,50 €/st.
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€
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2
€
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2
€
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2
€
+ 3,00 % av
uttagsbeloppet
2 st./mån. avgiftsfritt, fr.o.m.
den tredje 2,50 €/st. + 1,00 % av
depositionens värde i euro
1,5
€
/förfrågan

Transaktionsförfrågan i Otto.-automat eller i Serviceautomat
(avgiften tas för varje påbörjad sats av 10 transaktioner)
Köp i valuta med kort omvandlas till euro med den valutakurs som Visa International använder med ett
tillägg på 2,75 %.
Ränta på Visa-kredit
3 mån. euribor + 10,5 %-enheter
Visa-kortets faktureringsavgift
4
€
/faktura
Tillfällig ändring av kreditgräns
5
€
/st.
Förnyelse av kort av skäl som beror på kunden
5
€
/st.
Förnyelse av kortets PIN-kod av skäl som beror på kunden
7,5
€
/st.

Nätbanken
Nätbankens månadsavgift
3,5
€
/mån
Tjänster som ingår i månadsavgiften:
• Säker funktion för förmedling av meddelanden till den egna banken
• Konto-, fond- och låneuppgifter
• Girering mellan egna konton
• Fondteckningar, byten och inlösningar (Fondbolagen tar ut fondspecifika tecknings- och
inlösenprovisioner)
• Marknadsinformation med 15 minuters fördröjning

Nätbankens tilläggstjänster
Transaktionsförfrågan i nätbanken
Betalning från konto i nätbanken
Betalning av faktura som e-faktura
Meddelande om inkommen e-faktura, e-post
Meddelande om inkommen e-faktura, sms
Sökning av gamla nätkontoutdrag i nätbanken
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Utlandsbetalningar (när betalningen inte går som SEPA-betalning):
Betalningsorder till utlandet
Ilgiro till utlandet
Om betalaren även betalar den mottagande bankens kostnader, tas
för betalning till utlandet även ut
Kvitto på särskild begäran
Kontotransaktioner till fil

8
35
25

€
€
€

/st.
/st.
/st.

4
0

€
€

/st.
/st.

Med separat avtal kan man till tjänsten ansluta värdepappershandel och marknadsinformation i realtid
SMS-bekräftelse av inkommen e-faktura/nätfaktura
0,5
€
/meddelande

Kontorstjänster och andra tjänster för betalning
Insättning på konto i den egna banken eller en annan sparbank
Kontantuttag från eget eller annans konto i Sparbanken
Betalning av faktura som betalningstjänst
Betalning av faktura som direktbetalning
Betalning av faktura på kontoret till hemlandet eller SEPA-området
från eget eller annans konto i Sparbanken
• Ilgiro
Betalning av faktura som SEPA-direktdebitering
Ifyllande av betalningsblankett
Meddelande om betalning som saknar täckning, meddelande i
nätbanken
Meddelande om betalning som saknar täckning, meddelande per
post
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Lån
Ändring av förfallodag, skötselkonto eller betalningssätt (inkl.
50
€
/ändring
samtliga lån)
Ändring av betalningsplan (inkl. amorteringsfrihet)
200
€
/ändring
Ändring av referensränta
200
€
/ändring
Från och med 1.9.2019 iakttas vad gäller det högsta beloppet för kreditkostnaderna och
ändringskostnaderna som tas ut av kunden för kreditavtal i tillämpliga delar det som föreskrivs i
7 kap. 17 a § och 17 b § i konsumentskyddslagen som ställer begränsningar på kreditkostnader som tas ut
för konsumentkreditavtal.

SEPA-betalningens kännetecken
Till det gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments: SEPA) hör 36 länder i Europa:
alla EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, San Marino, Vatikanen och Andorra. Inom
SEPA-området betalas betalningarna med kontonummer i IBAN-format (International Bank Account
Number):
• Betalningen görs i euro
• Mottagarens kontonummer har getts i IBAN-form
• Betalaren och mottagaren betalar den egna bankens kostnader
Checker och betalningsanvisningar omfattas inte av förordningen. Betalningar som inte uppfyller
kriterierna för SEPA-betalning förmedlas till mottagaren som vanliga utlandsbetalningar.

Valutakurser
Om transaktionens motvärde är högst 30 000 euro tillämpas
• Försäljningskursen noterad för valutan i fråga av Sparbankernas Centralbank för betalningsorder
utomlands
• Köpkursen noterad för valutan i fråga av Sparbankernas Centralbank för betalningsorder utomlands
Om transaktionens motvärde är > 30 000 euro tillämpas den internationella marknadskursen.

