UTDRAG UR PRISLISTAN
PERSONKUNDER
Gäller från och med 1.2.2021

UTDRAG UR SERVICETARIFFEN
Rabatter
Preferenskund är en privatperson vars depositioner, Sb-fonder, krediter och Sb-Livförsäkring Ab:s
placeringsförsäkringar tillsammans varit minst 10.000 euro under senaste året. Preferenskunder erhåller
50% rabatt på nätbankens månadsavgift och Visa Credit/Debit -kortets månadsavgift. På Visa Gold
Credit/Debit-kortets månadsavgift erhåller preferenskunder 25 % rabatt.
Nyckelkund är en privatperson vars depositioner, Sb-fonder, krediter och Sb-Livförsäkring Ab:s
placeringsförsäkringar tillsammans varit minst 40.000 euro under senaste året. Nyckelkunder erhåller
100% rabatt på nätbankens månadsavgift och Visa Credit/Debit -kortets månadsavgift. På Visa Gold
Credit/Debit-kortets månadsavgift erhåller nyckelkunder 50 % rabatt.
Kunder under 26 år erhåller 100% rabatt på nätbankens månadsavgift, kortets månadsavgift
(exkl. Visa Gold Credit/Debit) och betalningstjänstuppdrag både i banken och i serviceautomat. Saldooch transaktionsförfrågningar i Otto.-automater eller serviceautomater är avgiftsfria för unga kunder.

Insättningsräntor
Konton för dagliga ärenden
Brukskonto
• Räntan fast
• Räntan räknas på månadens lägsta saldo enligt avtal
• Till kontot kan kredit anslutas, se del F

Värde Enhet Att observera
0

%

0,75

€

Dagliga penningärenden
Kontouppgifter
Saldoförfrågan i Otto.-automat
(avgiftsfri i samband med kontantuttag)

/förfrågan

Kontoutdrag
Konsumentkunds kontoutdrag en gång i månaden per post eller
i nättjänsten
Pappersutdrag till kund som har nättjänsten
Extra kontoutdrag
Fler än ett nätkontoutdrag/månad
Hämtning av gamla nätkontoutdrag i nätbanken

avgiftsfritt
2,00
2,00
0,10
1,00

€
€
€
€

/st.
/st.
/st.
/st.

2,00
2,00
3,00
3,00
8,00
8,00
6,00

€
€
€
€
€
€
€

/mån.
/mån.
/mån.
/mån.
/mån.
/mån.
/beställning

Kort och användning av kort
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 Visa-konto i automat
Kontantuttag av annan valuta från Visa-konto
Kontantuttag vid butikskassa i samband med inköp
Kontantinsättning i automat

5 avgiftsfria uttag/mån, därefter 1,00 €/st
2,00 € dessutom 2,5 %
av uttagsbeloppet
2,00 € dessutom 3 %
av uttagsbeloppet
2,00 € dessutom 3 %
av uttagsbeloppet
avgiftsfritt
0,00 € /gång

Transaktionsförfrågan i Otto.-automat eller betalautomat
(avgiften tas för varje påbörjad sats av 10 transaktioner)
Betalning från konto i Serviceautomat
Inköp med korten som gjorts i valuta omvandlas till euro
med den valutakurs som Visa International använder, plus 2,75 %
Ränta på Visa-kredit

0,75

€

/förfrågan

2,00

€

/st.

3 mån. euribor
+ 8,5 %-enheter
Visa-kortets faktureringsavgift
3,50 € /faktura
Om PIN-koden måste skrivas ut på nytt av skäl som beror på kunden debiteras för koden
Visa Credit/Debit
10,00 € debiteras på
Visa-fakturan
Visa Debit, Visa Business Debit och Visa Electron
10,00 €
Expressbeställning av ett kort som anslutits till ett konto
20,00 € /st.

Nätbanken
Nätbankens månadsavgift
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

2,00

€

/mån.

Nätbankens tilläggstjänster
Betalning av faktura inom landet eller till SEPA-området
Transaktionsförfrågan i nätbanken
Visa-förfrågan
Meddelande om inkommen e-faktura, e-post
Meddelande om inkommen e-faktura, sms
Visa-kontoöverföring i nätbanken

0,75
0,75
2,00

€
€
€

avgiftsfritt
avgiftsfritt
avgiftsfritt
/meddelande
/meddelande
dessutom 3 %
av uttagsbeloppet

Utlandsbetalningar (när betalningen inte går som en SEPA
betalning):
Betalningsorder till utlandet
8,00 € /st
Ilremissa till utlandet
30,00 € /st
Om betalaren betalar mottagarbankens kostnader
25,00 € /st
(OUR-betalning) tas för utlandsbetalningen dessutom
Kontotransaktioner till fil
avgiftsfritt
Kvitto på särskild begäran
3,00 € /st
Med separat avtal kan man till tjänsten ansluta värdepappershandel och marknadsinformation i realtid.
SMS-bekräftelse av ankommen e-faktura/nätfaktura
0,75 € /meddelande
Öppnande av låsta Nätbankskoder i kontoret
10,00 € /gång

Kontorstjänster och andra tjänster för betalning
Insättning på konto i den egna banken eller en annan sparbank
Uttag från konto i den egna banken eller en annan sparbank
Girering till kundens eget konto eller konto med dispositionsrätt
i den egna bankgruppen

avgiftsfri
avgiftsfri
avgiftsfri

Betalning av faktura som direktbetalning
Betalning av faktura i serviceautomat
Betalningstjänstuppdrag
Betalning av faktura på kontoret från konto i den egna banken
eller annan sparbank
Ilgiro
Betalning av faktura som SEPA-direktdebitering
Utlandsbetalningar
(när betalningen inte går som en SEPA-betalning)
Betalningsorder till utlandet
Ilremissa till utlandet
Meddelande om betalning som saknar täckning,
meddelande i nätbanken
Meddelande om betalning som saknar täckning,
meddelande per post
Ankommande utländsk betalning
Ankommande utländsk ilremissa

avgiftsfri
/st.
/st.
/st.

2,00
2,00
5,00

€
€
€

10,00

€

/st.
avgiftsfri

25,00
33,00
3,00

€
€
€

/st.
/st.
/st.

5,00

€

/st.

kostnader enligt förmedlarbankens
kundprislista
kostnader enligt förmedlarbankens
kundprislista

Lån
Ändringar i kreditvillkoren
Fr.o.m. 1.9.2019: I det maximibelopp som tas ut av kunden för kreditkostnader och ändringskostnader
beaktas till tillämpliga delar bestämmelserna i 7 kap.17 a § och 17 b § i konsumentskyddslagen, som
begränsar de kreditkostnader som tas ut för konsumentkreditavtal.
Ändring av förfallodag eller skötselkonto
20,00 € /ändring
Tillfällig ändring av betalningsplan (inkl. amorteringsfrihet)
20,00 € /lån/månad
Höjning eller sänkning av betalningsraten
50,00 € /ändring

SEPA-betalningens kännetecken
Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area) startade 28.1.2008. Till
SEPA-området hör 34 länder: alla EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz och Monaco.
Inom SEPA-området betalas betalningarna med kontonummer i IBAN-form (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 fyller kriterierna
för SEPA-betalning förmedlas till mottagaren som vanliga utlandsbetalningar. På de här betalningarna
tillämpas den normala prislistan för utlandsbetalningar.

Valutakurser
Alla transaktionen vars motvärde är högst 30 000 euro
• utgående utländska betalningsuppdrag och checker kursas till den av Sparbankernas Centralbank
noterade säljkurs för ifrågavarande kontovaluta.
• inkommande utländska betalningsuppdrag och checker kursas till den av Sparbankernas Centralbank
noterade köpkurs för ifrågavarande kontovaluta.
För transaktioner vars motvärde > 30 000 euro, tillämpas internationell marknadskurs.

