Dokument med avgiftsinformation

Kontohållarens namn: Kvevlax Sparbank
Kontots namn: Brukskonto
Datum: 1.12.2021
•

I detta dokument ges information om de avgifter som tas ut för de huvudsakliga tjänsterna
i anslutning till betalkontot. Det underlättar jämförelsen av dessa avgifter med avgifterna
för andra konton.

•

Avgifter kan tas ut också för andra tjänster i anslutning till kontot och som inte nämns i
denna förteckning. Heltäckande uppgifter finns i utdrag ur prislistan och i den fullständiga
prislistan.

•

En ordlista med de termer som används i detta dokument finns tillgänglig avgiftsfritt.

Tjänsten

Betalning

Allmänna kontotjänster
2,00 €

Tillhandahållande av konto

2,50 €
30,00 €

Webbtjänst för betalkonto

Månatlig
Årlig totalavgift

Extra kontoutdrag från
betalkonto

Postat
Hämtning av äldre nätkontoutdrag i
webbtjänst än för innevarande och
föregående kalenderår

5,00 €

Saldoförfrågan

I automat

1,00 €

Transaktionsförfrågan

I automat (avgiften tas för varje
påbörjad sats av 10 transaktioner)
På kontoren

0,60 €

5,00 €

3,00 €
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Betalningar (exklusive kort)
Girering (inom SEPA-området)

Tjänst för mottagning av
e-fakturor

På kontoren,
från egen Sparbanks konto
På kontoren,
från en annan Sparbanks konto
Betalningstjänst
I webbtjänst
Meddelande om inkommen e-faktura
e-post
SMS

5,00 €
5,00 €
3,00 €
avgiftsfri
0,05 €
0,40 €

Direktbetalningstjänst

avgiftsfri

Nätbetalning (e-betalning)

avgiftsfri
Betalningsorder (i webbtjänst)
Betalningsorder
(på kontoren, under 100 €)
Betalningsorder
(på kontoren, över 100 €)

12,00 €

Expressbetalningar

30,00 €

Tillhandahållande av debetkort

Månatlig
Årlig totalavgift

4,00 €
48,00 €

Insättning av kontanter

I automat, 3 st/månad
I automat, därefter €/st
På kontoren
(till konto på Kvevlax Sparbank)
På kontoren
(till konto på annan Sparbank)

Utlandsgirering

10,00 €
15,00 €

Kort och kontanter

Kontantuttag
I automat, 6 st./månad
I automat, därefter
På kontoren
(från konto i Kvevlax Sparbank)
På kontoren
(från konto i annan Sparbank)
Från butikskassa i samband med
inköp

avgiftsfri
2,00 €
avgiftsfri
4,00 €
avgiftsfri
1,00 €
avgiftsfri
4,00 €
avgiftsfri

Övertrasseringsrätt och anknutna tjänster
5,00 €

Meddelande om övertrassering
Meddelande om avvisning av
betalning

Meddelande per post
Meddelande i nätbanken

6,00 €
3,00 €
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