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INDLÅN - Privat
Pr. 1. januar 2020 har Merkur Andelskasse negativ rente på for tiden 0,60% årligt på indestående over 250.000 kr. pr.
privatkunde. Rentesatsen for negativ rente følger Nationalbankens indskudsbevisrente, så længe denne er nul eller
lavere. Renten tilskrives kvartalsvis.

Kontotype

Transaktionskonti (betalingskonti)

Juniorkonto*

0-12 år, MasterCard Debet kan tilknyttes, når kontohaver er fyldt
7 år – se side 16
13-29 år, dankort eller VISA/dankort kan tilknyttes, når
kontohaver er fyldt 18 år – se side 15
15-29 år, med årlig støtte på 100 kr. til Operation Dagsværk,
betalt af Merkur, dankort eller VISA/dankort kan tilknyttes, når
kontohaver er fyldt 18 år – se side 15

Ungdomskonto*
Dagsværkskonto*

Lønkonto*
Basal Indlånskonto*
Budgetkonto*
Basal Betalingskonto*

NemKonto med MasterCard Debet og netbank (BS-aftaler kan
ikke tilknyttes).
NemKonto med MasterCard Debet eller betalingskort og netbank
(der kan ikke tilknyttes MasterCard Kredit).

Anfordringskonto*

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Kontotype

Opsparingskonti

C02 – sparekonto*

De penge, som indsættes på en CO2 sparekonto, er øremærket til
klimavenlige udlån såsom energibesparelser i boliger, etablering
af vindmøller etc. Derudover giver Merkur en årlig støtte til
solenergiprojekter i ulande (støtten vil udgøre 30.000 kr./år pr.
påbegyndt 25 mio. kr. gennemsnitligt indestående).
Merkur tilbyder indlån på en række støttekonti, hvor kunderne
gennem deres indlån er med til at støtte arbejdet i pågældende
organisation: Verdensnaturfonden (WWF), Red Barnet,
VedvarendeEnergi (VE), Verdens Skove (tidl. Nepenthes),
Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og Amnesty International.

Støttekonti*

Nominel
årlig
rente i %
0,00%

Nominel
årlig
rente i %
0,00%

0,00%

Merkur betaler årligt et støttebidrag til organisationen, svarende
til mellem 0,15-0,35% af det samlede gennemsnitlige
indestående på alle konti tilknyttet den pågældende organisation.
*Kontoen er omfattet af negativ rente på for tiden 0,60% årligt på indestående over 250.000 kr. pr. privatkunde.
Rentesatsen for negativ rente følger Nationalbankens indskudsbevisrente, så længe denne er nul eller lavere. Renten
tilskrives kvartalsvis.

Fælles ansvar
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Kontotype

Opsparingskonti

Fri børneopsparing
Fri opsparing*

Bundet til kontohavers 18. år

Kontotype

Øvrige

Deponerede beløb*
Sikringskonto*

Ved ejendomshandel m.v.

Kontotype

Særlige indlån

Aktiesparekonto
Boligopsparing
Uddannelsesopsparing
Børneopsparing

Selvpensionering
Indexkonto
Kapitalpension
Aldersopsparing
Ratepension

+ 4% statspræmie til og med 31.12.93. Kan ikke nyoprettes
+ 4% statspræmie til og med 31.12.93. Kan ikke nyoprettes
Oprettes inden udgangen af det kalenderår, kontohaver fylder 14
år. Indskud maks. 6.000 kr. pr. år og 72.000 kr. i alt.
Indestående kan ikke udbetales i bindingsperiode. Bindingen må
tidligst udløbe ved barnets fyldte 14. år og må længst vare til og
med udgangen af det kalenderår, hvori barnet fylder 21 år. Inden
for disse grænser kan opretteren af kontoen ved oprettelsen
fastsætte bindingsperiodens udløb, dog skal der altid være en
binding på mindst 7 år.
Kan ikke nyoprettes
Kan ikke nyoprettes
Kan ikke nyoprettes

Nominel
årlig
rente i %
0,50%
0,00%
Nominel
årlig rente
i%
0,00%
0,00%

Nominel
årlig rente
i%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

*Kontoen er omfattet af negativ rente på for tiden 0,60% årligt på indestående over 250.000 kr. pr. privatkunde.
Rentesatsen for negativ rente følger Nationalbankens indskudsbevisrente, så længe denne er nul eller lavere. Renten
tilskrives kvartalsvis.

Fælles ansvar
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INDLÅN – Foreninger & institutioner

(Renten er variabel, rentetilskrivning 1 gang årligt, d. 31. december – konti med negativ rente dog ved udgangen af
hvert kvartal)

Kontotype

Nominel
årlig
rente i %
-0,60%
-0,60%
0,00%

Foreningskonto
Institutionskonto
Beboerkonto

INDLÅN – Erhverv
Kontotype

Nominel
årlig
rente i %
-0,60%
-0,60%

Erhvervskonto
Klientkonto

Kontotype

Særlige indlån

Etableringskonto og
Iværksætterkonto

Oprettelse og indskud forudsætter: lønmodtager, fuldt skattepligtig
til Danmark, ikke fyldt 67 år ved udgangen af indkomståret.
Indskud min. 5.000 kr. pr. år og maks. 60% af nettolønindtægt,
dog kan der altid indskydes 250.000 kr.
Har kontohaver samtidigt en iværksætterkonto, er de nævnte
grænser samlet for etableringskontoen og iværksætterkontoen
Henlæggelse til konjunkturudligning kan højst være 25 pct. af årets
overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed, men skal mindst
udgøre 5.000 kr.

Konjunkturkonto

Kontotype

Øvrige

Deponerede beløb
Boligkonto erhverv
Kreditter

Ved ejendomshandler m.v.

Fælles ansvar

Positiv saldo på kreditter
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Nominel
årlig
rente i %
0,00%

0,00%

Nominel
årlig
rente i %
-0,60%
-0,60%
-0,60%
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UDLÅN – Erhverv & institutioner
(Renten er variabel og beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal)

Lån
Lån til erhverv og institutioner*
Billån, mindst 20% udbetaling
(Erhverv, institutioner, delebilsordning)
Udlæg vedr. ejendomshandel, omprioritering o.
lign. (lånesagskonto)
Kassekreditter

Pålydende
rente
3,2513,00%
5,50%
5,10%

Erhverv og institutioner*
Energikonto
Byggekredit
Øvrige
Aftalt overtræk, tillæg til renten
Ikke aftalt overtræk (ubevilget overtræk), inkl.
ordinær rente

Pålydende rente
3,25-13,50%
7,85%

Debitorrente i %
3,29-14,20%
8,08%

7,10%

7,29%

Årlig nominel
provision
0,00%

Debitorrente i %

0,00%
2,02%

5,61%
5,20%

Pålydende rente
5,50%
24,00%

Debitorrente i %
5,61%
26,25%

Aftalt overtræk
Max. 1 måned

3,29-13,65%

Pris
1% dog min. 625 kr.
(dog max. 3.000 kr.)
1% dog min. 625 kr.
(dog max. 6.000 kr.)

Længere end 1 måned

* Renten fastsættes af Merkur indenfor det anførte interval. I hvert interval er der 7 satser. Merkur fastsætter renten ud fra en samlet
vurdering af kundens drift, kapitalforhold og de stillede sikkerheder. Princippet er: Jo mindre risiko og jo mindre behov for opfølgning
fra Merkurs side, des lavere rente.

Etableringsomkostninger
Erhvervskreditter: 2% af hovedstolen i stiftelsesprovision (min. 1.250 kr.) samt dokumentgebyr 1.250 kr.
Byggekreditter/mellemfinansiering: 2% af hovedstolen i stiftelsesprovision (min. 500 kr. og maks. 6.000 kr.) samt
dokumentgebyr 1.250 kr.
Ved lån og kreditter over 1 mio. kr. indgår desuden sagens kompleksitet, medgået tid m.m. ved fastsættelsen af
etableringsomkostninger. Bemærk: Ved sikkerhedsstillelse kan der være offentlige afgifter.
Genforhandling
Minimum 1.500 – maksimum 7.500 - afhængig af sagens kompleksitet.
Andelstegning
I forbindelse med de fleste lånetyper skal låntager være andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det
samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. Den maksimale andelstegning ved låntagning er 100.000
kr. (kursværdi) for virksomheder og institutioner. Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af
Garantifonden for indskydere og investorer.

Sikkerhedsstillelse der kræver tinglysning (erhverv)
Oprettelse, forhøjelse eller ændring af pantebrev
Registrering af underpant ved ejerpantebrev
Aflysning ved ordinær indfrielse af lån eller kredit
Aflysning i andre situationer, f.eks. bankskifte

Fælles ansvar
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UDLÅN – Privat
(Renten er variabel og beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal.
Helkundeforhold forudsættes for at kunne optage lån og kreditter i Merkur)

Lån
B1) Billån Elbil**
B2) Billån plug-in hybridbil**
B3) Billån, energikl. A+++/A++***
B4) Billån, energikl. A+***
B5) Billån, energikl. A***
C1) Boliglån, almindelige* ●
C2) Boliglån, økologisk byggeri* ●
Klimalån ●
Andelsboliglån med pant* ●
Andelsboliglån med pant,
økologisk byggeri* ●
Andelsboliglån med rentesikring**** ●
Andelsboliglån med rentesikring,
økologisk byggeri*** ●
Kolonihave ●
D1) Personligt lån
D2) Studielån
D3) Cykellån
D4) Boligindskudslån uden
kommunegaranti
D5) Boligindskudslån med
kommunegaranti

Kassekreditter

Pålydende
rente
1,75%
2,25%
3,75%
4,25%
4,75%
4,00-5,50%
3,90-5,25%
5,00%
3,50-6,00%
3,40-5,75%

Debitorrente
i%
1,76%
2,27%
3,80%
4,32%
4,84%
4,06-5,61%
3,96-5,35%
5,09%
3,55-6,14%
3,44-5,88%

ÅOP – Årlige omkostninger
i % før skat
2,8%
3,3%
5,1%
5,6%
6,2%
4,7-6,3%
4,6-6,0%
5,8%
3,9-6,5%
3,7-6,2%

3,78-4,17%
3,68-4,07%

3,83-4,24%
3,73-4,13%

4,1-4,6%
4,0-4,4%

4,00-6,50%
6,0013,00%
9,10%
7,85%
10,60%

4,06-6,66%
6,14-13,65%

4,7-7,4%
8,4-16,2%

9,42%
8,08%
11,03%

11,8%
10,4%
13,5%

7,50%

7,71%

10,1%

Pålydende
rente

Debitorrente
i%

6,00-13,00%

6,14-13,65%

Årlig
nominel
provision
0,00%

Ungdomskonto m/kredit

8,50%

8,77%

0,00%

Boligkredit 0-60% ●

4,00%

4,06%

0,00%

Andelsboligkredit 0-60%●

4,00%

4,06%

0,00%

Byggekredit ●

5,10%

5,20%

2,02%

A1) Personlig kredit

Fælles ansvar

ÅOP – Årlige
omkostninger i % før
skat
100% udnyttelse 7,2-15,0%
50% udnyttelse 8,3-16,4%
25% udnyttelse 10,4-19,0%
100% udnyttelse 9,3%
50% udnyttelse 9,8%
25% udnyttelse 10,9%
100% udnyttelse 4,7%
50% udnyttelse 5,4%
25% udnyttelse 6,6%
100% udnyttelse 4,7%
50% udnyttelse 5,4%
25% udnyttelse 6,7%
100% udnyttelse 11,7%
50% udnyttelse 18,1%
25% udnyttelse 30,7%

Tlf. 70 27 27 06 • www.merkur.dk • SWIFT: MEKUDK21

Side 7 af 27

Prisliste
Gældende pr. 20. marts 2020

Øvrige
Udlæg vedr. ejendomshandel,
omprioritering o.l.
Aftalt overtræk, tillæg til renten
Ikke aftalt overtræk (ubevilget
overtræk), inkl. ordinær rente
Aftalt overtræk
Max. 3 måneder

Pålydende
rente
7,10%

Debitorrente
i%
7,29%

5,50%
24,00%

5,61%
26,25%
Pris
1% min. 100 kr. (max 1.000 kr.)

*
Renten afhænger af pantets placering i ejendommen. Jo bedre placering, jo lavere risiko, jo lavere rente.
** Ved el- og plug-in hybridbillån: udbetaling mindst 10% og i udgangspunktet kaskoforsikring.
*** Ved almindelige billån: udbetaling mindst 20% og i udgangspunktet kaskoforsikring. Ved dieselbiler forudsættes partikelfilter.
****Renten tager udgangspunkt i den aktuelle F5 kontantlånsrente (før skat) fra Nykredit pr. seneste afsluttede børsdag med tillæg af
3,5% - dog 3,4% ved økologisk byggeri. Den samlede rente kan ikke udgøre mindre end 3,5/3,4%, selvom F5-renten er lavere
end 0. Ovennævnte renter er udregnet på baggrund af F5-renten primo juli 2018.

● Klassificering af lån: Lovpligtig mærkningsordning for lån med pant i fast ejendom eller andelsbolig, der er større
end 100.000 kr. Låntyperne er bygget op omkring et ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Merkurs egne produkter ligger alle
inden for den gule kategori. Se mere på www.merkur.dk under ”Priser og vilkår”.
Andelstegning: I forbindelse med lån (bortset fra Byggelån) skal låntager være andelshaver i Merkur for et beløb
svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. Den maksimale andelstegning ved
låntagning er 30.000 kr. (kursværdi) for private. Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af
Garantiformuen.

Fælles ansvar
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FORUDSÆTNINGER FOR BEREGNING AF ÅRLIGE
OMKOSTNINGER I PROCENT (ÅOP)
(Renten er variabel og beregnes af gælden, rentetilskrivning 4 gange årligt, ved udgangen af hvert kvartal, månedlig ydelse på lån)

Kassekreditter

Hovedstol
kr.

Etableringsomkostninger
*

Samlet
kreditbeløb
kr.

Løbetid

A) Kassekredit:
A1) Personlig kredit
Ungdomskonto m/kredit
Boligkredit 0-60%

52.296
30.000
263.399

50.000
29.400
250.000

5 år
5 år
10 år

Stående lån
Stående lån
Stående lån

Andelsboligkredit 0-60%

263.909

250.000

10 år

Stående lån

Byggekredit

107.988

Merkur: 2.296 kr.
Merkur: 600 kr.
Merkur: 7.769 kr.
(samt offentlige
afgifter til
ejerpant/ejerpant
(ANDEL)
kr. 263.399: 5.630)
Merkur: 8.279 kr.
(samt offentlige
afgifter til
ejerpant/ejerpant
(ANDEL)
kr. 263.909: 5.630)
Merkur: 4.658 kr.
(samt offentlige
afgifter til ejerpant
kr. 107.988: 3.330)

100.000

2 år

Stående lån

210.450

Merkur: 4.550 kr.
(samt offentlige
afgifter og
forsikringsafgifter til
ejerpant (BIL)
210.450: 5.900)

200.000

10 år

Annuitetslån

263.396

Merkur: 7.766 kr.
(samt offentlige
afgifter til ejerpant
kr. 263.396: 5.630)
Merkur: 9.000 kr.
(samt offentlige
afgifter til ejerpant
(ANDEL)
kr. 518.330: 9.330)

250.000

20 år

Annuitetslån

500.000

30 år

Annuitetslån

Merkur: 7.781 kr.
(samt offentlige
afgifter til ejerpant
kr. 264.121: 6.340)

250.000

20 år

Annuitetslån

Lån
B) Billån:
B1) Elbil
B2) plug-in hybrid
B2) energiklasse A+++
og A++
B3) energiklasse A+
B4) energiklasse A
C) Boliglån:
C1) almindelige
C2) økologiske byggeri
Klimalån
Andelsboliglån
med pant – samt
økologisk byggeri
Andelsboliglån med
rentesikring**
Kolonihave***

D) Forbrugslån:
D1) Personligt lån
D2) Studielån
D3) Cykellån
D4) Boligindskudslån
uden kommunegaranti
D5) Boligindskudslån
med kommunegaranti

518.330

264.121

42.092
42.092
42.092
42.092

Merkur:
Merkur:
Merkur:
Merkur:

2.092
2.092
2.092
2.092

kr.
kr.
kr.
kr.

40.000
40.000
40.000
40.000

5
5
5
5

år
år
år
år

Afdragsform

Annuitetslån
Annuitetslån
Annuitetslån
Annuitetslån

* Etableringsomkostninger lån/kreditter/mellemfinansiering: 2% af hovedstolen i oprettelsesgebyr (min. 500 kr. og max 6.000
kr.) samt dokumentgebyr 1.250 kr. (Elbillån; samlet gebyr/fast pris 4.550 kr.) Ungdomskonto m/kredit dog min. 250 kr. - og max
6.000 kr. Der beregnes ikke dokumentgebyr. Kreditten udløber, når kunden fylder 29 år.
Genforhandling af engagement herunder forlængelse: 1.250 kr. pr. kredit.
Etableringsomkostninger pant: udfærdigelse af ejerpantebrev (herunder ANDEL og BIL) 1.250 kr.
Panthaverdeklaration: oprettelse eller ændring af panthaverdeklaration 250 kr. Gebyr til forsikringsselskabet kr. 950,Bemærk: Ved sikkerhedsstillelse kan der være offentlige afgifter (f.eks. tinglysningsafgift). Der er krav om panthaverdeklaration i bilen.
Billån forudsætter i udgangspunktet kaskoforsikring.
** Refinansiering hvert 5. år: kr. 1.250.
Særlige indfrielsesvilkår: i tilfælde af førtidig tilbagebetaling af lånet har Merkur ret til kompensation for eventuelle omkostninger,
der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling af lånet, hvis førtidig tilbagebetaling sker i en periode, hvor renten er fast.
Kompensationen kan ikke overstige 1% (simpel rente) af det beløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end et år mellem den
førtidige betaling og kreditaftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger et år, kan kompensation ikke overstige 0,5%.
***Kolonihave: første gang, der etableres pant, tillægges udgift til landinspektør og Merkur til oprettelse af nyt blad i tingbogen.

Fælles ansvar
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GARANTIER – ERHVERV OG PRIVAT
Oprettelse
Garantistillelse, som kræver særskilt sagsbehandling, og hvor garantien træder
i stedet for en kredit
Garantistillelse, som ikke kræver særskilt sagsbehandling (herunder
sikringskonto som garantistillelse over for Udlændingestyrelsen samt
forlængelse af allerede stillede garantier)
Restkøbesumsgaranti – andels-, fritids- og ejerbolig

Løbende provision
Garantistillelse ved hjemtagelse af realkreditlån
Restkøbesumsgaranti – andels-, fritids- og ejerbolig
Restkøbesumsgaranti - øvrige
Øvrige garantier

Pris
1,5%
(dog min. 1.250 kr.)
samt dokumentgebyr
1.250 kr.
1.250 kr.
0,15%
oprettelsesprovision
samt dokumentgebyr
1.250 kr.

*2,5%
(årlig nom. provision)
ingen
*2,5%
(årlig nom. provision)
*p.a. 4,0%
(årlig nom. provision)

* Garantiprovision udgør min. 250 kr. pr. kvartal (beregnes af maksimum og tilskrives kvartalsvis bagud).

Fælles ansvar
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OMKOSTNINGSBIDRAG – PRIVAT
Pris
100kr.

Omkostningsbidrag, privat, forudbetalt, pr. kvartal*
* Omkostningsbidraget opkræves hos alle private kunder med transaktionskonti. Dog opkræves der kun ét
omkostningsbidrag pr. husstand. Derudover fritages følgende kunder for at betale omkostningsbidrag:
andelshavere med tre andele eller derover
kunder med lån eller kredit hos Merkur på 50.000 kr. eller derover
kunder med Totalkreditlån via Merkur
kunder med Triodos og/eller Sparinvest værdipapirer for 100.000 kr. eller derover (kursværdi)
børn og unge under 29 år

OMKOSTNINGSBIDRAG – FORENINGER OG
ERHVERV
Pris
400 kr.

Omkostningsbidrag, foreninger og erhverv, forudbetalt, pr. kvartal*

* Omkostningsbidraget opkræves hos foreninger og erhvervsvirksomheder med transaktionskonti. Dog fritages
følgende kunder for at betale omkostningsbidrag:
andelshavere med tre andele eller derover
kunder med lån eller kredit hos Merkur på 50.000 kr. eller derover
kunder med Totalkredit-, LR- eller DLR-lån via Merkur
kunder med Triodos og/eller Sparinvest værdipapirer for 100.000 kr. eller derover (kursværdi)

OPRETTELSESGEBYR – FORENINGER
Gebyr for oprettelse af engagement til forening*

Pris
1.250 kr.

* Gebyret opkræves ikke, når der samtidig oprettes lån eller kreditter, hvor dokumentgebyr m.m. til Merkur
overstiger ovennævnte gebyr

OPRETTELSESGEBYR – ERHVERV
Gebyr for oprettelse af engagement til erhverv*

Pris
3.500 kr.

* Gebyret opkræves ikke, når der samtidig oprettes lån eller kreditter, hvor dokumentgebyr m.m. til Merkur
overstiger ovennævnte gebyr

Fælles ansvar
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INFO SERVICE*
Oprettelse (Adgang til Info Service)

Pris
gratis

* Muliggør modtagelse af SMS eller e-mail når der hæves eller indsættes på kontoen, eller der er en besked fra rådgiver. Kunden
bestemmer selv størrelsen på beløbene, som skal afstedkomme en SMS eller e-mail.

MOBILBANK, PRIVAT
Oprettelse (Adgang til mobilbank)
Pengeoverførsler i Danmark
Egne standardoverførsler (overførsler mellem egne eller husstandens konti i Merkur)*
Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er ”egne (standard-) overførsler”)
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Sammedagsoverførsler
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Straksoverførsler**
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Betaling af indbetalingskort
Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor
ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut
Øvrige
Geografisk Sikkerhed

Pris
gratis
gratis
2 kr.
4 kr.
7 kr.
2 kr.
50 kr.

gratis

* Forudsætter at der i netbank er oprettet fuldmagt mellem beløbsafsender og –modtager.
** Overførsel i DKK til andre danske pengeinstitutter. Maks. kr. 500.000 pr. overførsel.

Fælles ansvar
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NETBANK, PRIVAT
Oprettelse (Adgang til netbank)
Pengeoverførsler i Danmark
Egne standardoverførsler (overførsler mellem egne eller husstandens konti i Merkur)*
med kort advisering (tekst med max. 20 tegn)
med lang advisering (udfyldelse af feltet ”Angiv mere tekst til modtager”)
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er ”egne (standard-) overførsler”)
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Sammedagsoverførsler**
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Straksoverførsler
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Betaling af indbetalingskort
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor
ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut
Øvrige
Kvittering pr. brev til kontohaver for overførsel eller for betaling af indbetalingskort
Geografisk Sikkerhed
*

Pris
gratis

gratis
1 kr.
2 kr.
4 kr.
7 kr.
2 kr.
50 kr.

15 kr.
gratis

Forudsætter at der i netbank er oprettet fuldmagt mellem beløbsafsender og –modtager.

NETBANK, MINDRE FORENINGER*
Oprettelse herunder udskiftning af bruger (Adgang til netbank)
Kvartalsvis
Pengeoverførsler i Danmark
Egne standardoverførsler (overførsler mellem foreningens konti i Merkur)
med kort advisering (tekst med max. 20 tegn)
med lang advisering (udfyldelse af feltet ”Angiv mere tekst til modtager”)
Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er ”egne (standard-) overførsler”)
Sammedagsoverførsler**
Straksoverførsler
Betaling af indbetalingskort
Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor
ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut

Pris
125 kr.
125 kr.

gratis
1 kr.
2 kr.
4 kr.
7 kr.
2 kr.
100 kr.

* Der kan alene tilknyttes 1 bruger – og ingen fuldmagter. Foreningen skal have et CVR-nr.

NETBANK, ERHVERV (BASIS)
Oprettelse/ændring/sletning af bruger eller fuldmagt, pr. bruger eller fuldmagt
(Adgang til netbank)
Kvartalsvis, basis, pr. bruger
Bank Connect, oprettelse
Bank Connect, kvartalsvis, tillægsabonnement
Pengeoverførsler i Danmark
Egne standardoverførsler (overførsler mellem egne konti i Merkur herunder tilknyttede
selskaber)*
med kort advisering (tekst med max 20 tegn)
med lang advisering (udfyldelse af feltet ”Angiv mere tekst til modtager”)
Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er ”egne (standard-) overførsler”)
Sammedagsoverførsler**
Straksoverførsler
Betaling af indbetalingskort
Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor
ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut

Pris
125 kr.
150 kr.
250 kr.
225 kr.

gratis
1 kr.
2 kr.
4 kr.
7 kr.
2 kr.
100 kr.

* Forudsætter at der i netbank er oprettet fuldmagt mellem beløbsafsender og –modtager.
** Beløbet, der hæves, indsættes på modtagerkonto samme dag – kun muligt til andre pengeinstitutter – skal være
godkendt i netbank senest kl. 12 på hverdage.
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NETBANK, ERHVERV (UDVIDET)
Oprettelse/ændring/sletning af bruger eller fuldmagt, pr. bruger eller fuldmagt
(Adgang til netbank)
Kvartalsvis, udvidet, abonnement
Kvartalsvis, udvidet, pr. bruger
Bank Connect, oprettelse
Bank Connect, kvartalsvis, tillægsabonnement
Pengeoverførsler i Danmark
Egne standardoverførsler (overførsler mellem egne konti i Merkur herunder tilknyttede
selskaber)*
med kort advisering (tekst med max 20 tegn)
med lang advisering (udfyldelse af feltet ”Angiv mere tekst til modtager”)
Eksterne standardoverførsler (overførsler der ikke er ”egne (standard-) overførsler”)
Sammedagsoverførsler**
Straksoverførsler
Betaling af indbetalingskort
Returnering af beløb, der er indtastet med forkert kontonummer eller lignende og derfor
ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut
Øvrige
Kvittering pr. brev til kontohaver for overførsel eller for betaling af indbetalingskort

Pris
125 kr.
325
150
275
225

kr.
kr.
kr.
kr.

gratis
1 kr.
1 kr.
2 kr.
3 kr.
1 kr.
100 kr.
15 kr.

* Forudsætter at der i netbank er oprettet fuldmagt mellem beløbsafsender og –modtager.
** Beløbet, der hæves, indsættes på modtagerkonto samme dag – kun muligt til andre pengeinstitutter – skal være
godkendt i netbank senest kl. 12 på hverdage.
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DANKORT
Oprettelse (Udstedelse)
Alm. udstedelse
Hasteudstedelse af dankort
Hasteudstedelse af dankort inkl. kurer (både inden- og udenlands)
Genudstedelse af kort på kundens foranledning
Kortaktivering via Merkur
Forsendelse
Alm. forsendelse indenlands
Kurer (både inden- og udenlands)
Anvendelse og hævning af kontanter
Anvendelse i pengeautomater (indehavere ungdomskonti) *
Hævning i ”KONTANTEN”: gratis. Andre pengeautomater:6 gratis pr. kvt., herefter*
Indbetaling af kontanter i ”KONTANTEN” (***)
Øvrige
Dankort, årligt kortgebyr, forudbetalt

Pris
gratis
550 kr.
850 kr.
180 kr.
100 kr.
gratis
550 kr.
gratis
6 kr.
50 kr.
175kr.

(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)

Indsigelsesgebyr pr. beløb der gøres indsigelse på (ved uberettiget indsigelse)
Afvisning af dækningsløs betaling
Spærring ved overtræk

450 kr.
425 kr.
275 kr.

VISA-DANKORT
Oprettelse (Udstedelse)
Alm. udstedelse
Hasteudstedelse
Hasteudstedelse inkl. kurer (både inden- og udenlands)
Genudstedelse af kort på kundens foranledning
Kortaktivering via Merkur
Forsendelse
Alm. forsendelse indenlands
Kurer (både inden- og udenlands)
Anvendelse og hævning af kontanter
Anvendelse i danske forretninger
Hævning i ”KONTANTEN”: gratis. Andre pengeautomater:6 gratis pr. kvt., herefter*
Indbetaling af kontanter i ”KONTANTEN” (***)
Anvendelse i udenlandske forretninger (VISA-betalinger) **
Hævning af kontanter i udenlandske automater/pengeinstitutter (VISA-betalinger)*
Udbetaling i euro
•
Indenfor Europa
kr. 0
•
Udenfor Europa
1% (min. 30 kr.)
Udbetaling i øvrige valutaer
1% (min. 30 kr.)
Automater/pengeinstitutter i Danmark:
•
Hævning af Euro. Merkurs kunder, egne ”KONTANTEN” pengeautomater*** kr. 30,•
Hævning af Euro. Fremmed kunde, ”KONTANTEN” pengeautomater
kr. 50,-

Pris
gratis
550 kr.
850 kr.
180 kr.
100 kr.
gratis
550 kr.
gratis
6 kr.
50 kr.
gratis

Omregningskurs ved brug af kortet i udlandet:
1. Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser:
Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5 % (Merkurs tillæg).
2. Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser:
Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 2 % (Merkurs tillæg).
3. Øvrige valutaer:
Omregning til USD der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.

Øvrige
Årligt kortgebyr, forudbetalt
(beregnes ikke ved Ungdomskonto eller Dagsværkskonto)
Indsigelsesgebyr pr. beløb der gøres indsigelse på (ved uberettiget indsigelse)
Afvisning af dækningsløs betaling
Spærring ved overtræk
Nulstilling af VISA-Dankort, undtagelsesvist

200 kr.
450
425
275
425

kr.
kr.
kr.
kr.

* Maksimum for hævning pr. døgn: 2.000 kr. I ”KONTANTEN” mellem 9-18:00 på hverdage kr. 10.000 pr. døgn. Øvrige tidsrum kr. 5.000
** Maksimum for køb pr. løbende 30 dage: 25.000 kr.
Dankort og VISA-Dankort: der gælder en begrænsning i anvendelse på 5.000 kr. pr. dag ved spil og
væddemål, herunder lotteri, kasino og væddeløb.
Kontaktløse betalinger: der kan maksimalt gennemføres køb op til 350 kr. pr. gang uden brug af PINkode (som en ekstra sikkerhed vil kortholder af og til opleve at blive bedt om at indtaste PIN-kode).
*** ”KONTANTEN” pengeautomater. Du kan finde en oversigt over de pengeautomater, der er en del af ”KONTANTEN-samarbejdet” på nokas.dk
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MASTERCARD DEBIT
Pris
Juniorkonto
Ungdomskonto
Dagsværkskonto

Pris

Andre kontotyper
Oprettelse (Udstedelse af debetkort)
Udstedelse af kort
gratis
gratis
Genudstedelse af kort på kundens foranledning
180 kr.
180 kr.
Kortaktivering via Merkur
100 kr.
100 kr.
Årligt kortgebyr, forudbetalt
gratis
175 kr.
(Løbende adgang til et debetkort)
Forsendelse
Alm. forsendelse indenlands
gratis
gratis
Kurer (både inden- og udenlands)
550 kr.
550 kr.
Anvendelse og hævning af kontanter
Anvendelse i danske forretninger
gratis
gratis
Hævning af kontanter i danske automater *
gratis
6 kr.
(6 gratis pr. kvartal)
(gebyrfritagelse gælder Juniorkonto og Ungdomskonto)
Anvendelse i udenlandske forretninger
gratis
gratis
Hævning af kontanter i udenlandske automater/pengeinstitutter (VISA-betalinger)*
Udbetaling i euro
•
Indenfor Europa
kr. 0
•
Udenfor Europa
1% (min. 30 kr.)
Udbetaling i øvrige valutaer
1% (min. 30 kr.)
Automater/pengeinstitutter i Danmark:
•
Hævning af Euro. Merkurs kunder, egne ”KONTANTEN” pengeautomater*** kr. 30,•
Hævning af Euro. Fremmed kunde, ”KONTANTEN” pengeautomater
kr. 50,Omregningskurs ved brug af kortet i udlandet:
1. Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser:
Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 0,17 % (MasterCards tillæg)
+ 1,16 % (Merkurs tillæg).
2. Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser:
Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 0,90 % (MasterCards tillæg)
+ 1,66 % (Merkurs tillæg).
3. Øvrige valutaer:
Omregning til USD der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.
Øvrige
Indsigelsesgebyr pr. beløb der gøres indsigelse på
450 kr.
(ved uberettiget indsigelse)
Notabestilling
225 kr.
*

450 kr.
225 kr.

Maksimum for hævning pr. døgn: 5.000 kr.

**

Maksimum for køb pr. døgn: 30.000 kr.
Kontaktløse betalinger: der kan maksimalt gennemføres køb op til 350 kr. pr. gang uden brug af PINkode (som en ekstra sikkerhed vil kortholder af og til opleve at blive bedt om at indtaste PIN-kode).
*** ”KONTANTEN” pengeautomater. Du kan finde en oversigt over de pengeautomater, der er en del af ”KONTANTEN-samarbejdet” på nokas.dk
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MASTERCARD PRIVAT

På www.lpmastercard.dk og www.merkur.dk findes en nærmere beskrivelse af korttyperne
Korttype

Pålydende
rente i %

Debitorrente
i%

Standard

0,00%

0,00%

Årlig nominel
provision
(løbende provision)
i%
0,00%

Familiekort
Standard

0,00%

0,00%

0,00%

Guld

0,00%

0,00%

0,00%

Familiekort
Guld

0,00%

0,00%

0,00%

Platinum

0,00%

0,00%

0,00%

Familiekort
Platinum

0,00%

0,00%

0,00%

Udnyttelsesgrad

ÅOP
(før skat)

100%
50%
25%
100%
50%
25%

0,7%
1,4%
2,7%
0,3%
0,7%
1,4%

100%
50%
25%
100%
50%
25%

1,6%
3,3%
6,8%
0,2%
0,4%
0,8%

100%
50%
25%
100%
50%
25%

1,7%
3,5%
7,3%
0,3%
0,6%
1,2%

Forudsætninger for beregning af Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) på MasterCard Privat
Korttype

Kreditramme
(købsmaksimum)

Samlet
kreditbeløb
(disponibelt beløb på
oprettelsesdagen)

Etableringsomkostning til
Merkur

Løbetid

Afdragsform

(årlig kortafgift
(forudbetalt))

Standard
Familiekort
Standard

30.000 kr.
30.000 kr.

30.000 kr.
30.000 kr.

200 kr.
100 kr.

1 år
1 år

Stående lån
Stående lån

Guld
Familiekort
Guld

50.000 kr.
50.000 kr.

50.000 kr.
50.000 kr.

800 kr.
100 kr.

1 år
1 år

Stående lån
Stående lån

Platinum
Familiekort
Platinum

100.000 kr.
100.000 kr.

100.000 kr.
100.000 kr.

*1.700 kr.
*300 kr.

1 år
1 år

Stående lån
Stående lån

*

Ved benyttelse af lufthavnes loungefaciliteter (PriorityPass – kun muligt for MasterCard Platinum, både debit- og kreditkort)
betales en egenbetaling på maks. 30 USD (pt. 205 DKK) pr. person pr. gang – gæster samme pris

Den årlige kortafgift opkræves automatisk 1. bankdag måneden efter bestilling af MasterCard, samt det følgende år.
Betalinger opsamles og afregnes én gang månedligt. Betalinger foretaget til og med den 15. i en måned afregnes ved
førstkommende månedsskifte. Betalinger foretaget derefter rykkes et månedsskifte frem. Dvs. der kan forekomme
kredittider mellem 15 og 45 dage.
Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid i ovennævnte skema er således blot udtryk
for et beregningseksempel.
I beregning af ÅOP indfries saldo på afregningstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri.
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MASTERCARD ERHVERV
Pris
Standard
300 kr.

Årligt kortgebyr erhverv,
forudbetalt
(Løbende adgang til et
kreditkort)
*

Pris
Guld
1.000 kr.

Pris
Platinum
*1.800 kr.

Ved benyttelse af lufthavnes loungefaciliteter (PriorityPass – kun muligt for MasterCard Platinum, både debit- og kreditkort) betales
en egenbetaling på maks. 30 USD (pt. 205 DKK) pr. person pr. gang – gæster samme pris

MASTERCARD PRIVAT OG MASTERCARD ERHVERV
Pris
Standard
Oprettelse
(Udstedelse af kreditkort)
Kortaktivering via Merkur
100 kr.
Erstatningskort (MasterCard)
150 kr.
Forsendelse
Kurer (både inden- og udenlands)
550 kr.
Hævning af kontanter
I danske
2% (min. 50 kr.)
automater/pengeinstitutter
I udenlandske
2% (min. 50 kr.)
automater/pengeinstitutter
Omregningskurs ved brug af kortet i udlandet:

Pris
Guld

Pris
Platinum

100 kr.
150 kr.

100 kr.
150 kr.

550 kr.

550 kr.

2% (min. 50 kr.)

2% (min. 50 kr.)

2% (min. 50 kr.)

2% (min. 50 kr.)

1. Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser:
Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 0,17 % (MasterCards tillæg)
+ 1,16 % (Merkurs tillæg).
2. Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser:
Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 0,90 % (MasterCards tillæg)
+ 1,66 % (Merkurs tillæg).
3. Øvrige valutaer:
Omregning til USD der herefter omregnes til DKK som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.
Øvrige
Indsigelsesgebyr pr. beløb
450 kr.
450 kr.
der gøres indsigelse på
(ved uberettiget indsigelse)

Kortmaksimum
Maksimum for hævning pr. døgn
Maksimum for køb pr. løbende måned

Standard
30.000 kr.
3.000 kr.
30.000 kr.

Guld
50.000 kr.
6.000 kr.
50.000 kr.

450 kr.

Platinum
100.000 kr.
10.000 kr.
100.000 kr.

Kontaktløse betalinger: der kan maksimalt gennemføres køb op til 350 kr. pr. gang uden brug af PIN-kode (som en ekstra
sikkerhed vil kortholder af og til opleve at blive bedt om at indtaste PIN-kode).
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UDENLANDSKE BETALINGER
(Pengeoverførsler til andre lande)
TIL udlandet
EU-overførsel* bestilt gennem Merkurs Netbank
Indenfor Europa* i euro
Indenfor Europa* i andre valutaer
EU-overførsel* bestilt via skema
Normaloverførsel (øvrige) bestilt gennem Merkurs Netbank
Normaloverførsel (øvrige) bestilt via skema
Ekspresoverførsel bestilt gennem Merkurs Netbank, 0,1% af beløbet
Ekspresoverførsel bestilt via skema, 0,1% af beløbet
A conto udenlandske omkostninger, hvis kunden ønsker at betale alle
omkostninger i udlandet (OUR)
Undersøgelse/forespørgsler
Manglende eller fejlbehæftede oplysninger herunder IBAN og SWIFT
Rettelse af betaling når kunden har opgivet fejlbehæftede eller mangelfulde
oplysninger
Sletning af udenlandsk overførsel (hvor det er muligt)
Ekstra advisering til udlandet herunder bekræftelse (fax el.lign.)
SEPA Direct Debit: Oprettelse af aftaler
SEPA Direct Debit: Transaktionsgebyr pr. overførsel
SEPA Direct Debit: Afvisning af betaling
FRA udlandet
Modtagelse af EU-overførsel* fra udlandet
i euro
i andre valutaer
Modtagelse af overførsel fra udlandet
Undersøgelse/forespørgsler ved udenlandske betalinger
Manglende eller fejlbehæftede oplysninger herunder IBAN og SWIFT
Returnering af betaling fra udlandet grundet uanbringelighed
Øvrige
Overførsel til/fra egen valutakonto i Merkur
(overførsel mellem 2 valutakonti udgør 2 ekspeditioner)
Særlige forhold/ønsker fra rekvirent, der kræver manuel behandling
Øvrigt arbejde omkring overførsler, herunder korrespondance med modtagende
bank: Pr. time
Remburs
Åbning af remburs – Merkur (hertil kommer provisioner til åbnende institut)
Oprettelse/ændring af valutaterminsforretning

Pris
0 kr.
50 kr.
110 kr.
70 kr.
130 kr.
min. 375 kr.
min. 425 kr.
225 kr.
425 kr. + udenlandske
omk.
115 kr.
425 kr. + udenlandske
omk.
125 kr.
175 kr.
250 kr.
25 kr.
150 kr.
Pris
0 kr.
50 kr.
60 kr.
425 kr. + udenlandske
omk.
115 kr.
175 kr. + udenlandske
omk.
Pris
30 kr.
115 kr.
1250 kr.
Pris
400 kr.
400 kr. + omk. til
samarbejdspartner

* EU-overførsel:
Bestillingen skal være i EUR til en modtagerbank inden for EU eller Norge, Island og Liechtenstein. Den skal indeholde korrekt
swiftadresse på modtagerbanken og korrekt IBAN-kontonummer på modtager. Betalingen skal sendes som en normaloverførsel (ikke
OUR, (d.v.s. udenlandske omkostninger betales af ordregiver) eller ekspresoverførsler).
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VALUTAMARGINALER
Merkurs standardmarginaler ved køb eller salg af valuta ved fondshandel, overførsler til og fra udlandet
eller overførsler mellem en kronekonto og valutakonto.
Merkurs valutakurser fastsættes på baggrund af valutakurser leveret af Thomson Reuters FX Benchmarks
+ tillæg eller – fradrag og fremgår af Merkurs netbank.
Valutakurserne ændres alle bankdage ca. kl. 14.30.
Valuta

Valutanavn

USD
EUR
GBP
SEK
NOK
CHF
ISK
CAD
AUD
NZD
RON
PLN
CZK
HUF
HKD
SGD
JPY
INR
THB
CNY
ZAR
AED
TRY

US Dollar
Euro
Engelske Pund
Svenske Kroner
Norske Kroner
Schweiziske Franc
Islandske Kroner
Canadiske Dollar
Australske Dollar
New Zealandske Dollar
Rumænske Lei
Polske Zloty
Tjekkiske Koruna
Ungarske Forint
Hong Kong Dollar
Singapore Dollar
Japanske Yen
Indiske Rupee
Thailandske Bath
Kinesiske Renminbi
Sydafrikanske Rand
UAE Dirham
Tyrkiske Lire

Marginal ved
Merkurs salg
+1,30
+1,30
+2,00
+0,30
+0,30
+0,95
Suspenderet
+1,10
+1,25
+1,25
+1,40
+1,10
+0,15
+0,02
+0,65
+2,75
+0,012
+0,30
+0,20
+0,50
+0,80
+0,75
+2,65

Marginal ved
Merkurs køb
-1,30
-1,30
-2,00
-0,30
-0,30
-0,95
Suspenderet
-1,10
-1,25
-1,25
-1,40
-1,10
-0,15
-0,02
-0,65
-2,75
-0,012
-0,30
-0,20
-0,50
-0,80
-0,75
-2,65

Særligt for udenlandske betalinger
Betalinger af typen normaloverførsel via netbank modtaget på en bankdag inden cut-off kl. 12.00 (skema
dog kl. 10.30) vil blive afregnet samme dag til kursen gældende efter ca. kl. 14.30 – betalinger modtaget
efter cut-off vil blive afregnet næste bankdag efter ca. kl. 14.30.
Betalinger af typen ekspresoverførsel via netbank eller skema modtaget på en bankdag inden cut-off kl.
14.30 vil blive afregnet til kursen gældende efter ca. kl. 14.30 – betalinger modtaget efter cut-off vil blive
afregnet næste bankdag efter ca. kl. 14.30.
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KØB AF EJENDOM, LÅNEOMLÆGNING OG
LÅNEOPTAGELSE
Basispris
Omfatter opstart af lånesag, 1. lånetilbud, hjemtagelse af realkreditlån inkl.
oprettelse af realkreditgaranti, tinglysning af realkreditpant, tingbogsattest samt
indeståelse for sletning af retsanmærkninger.
Prisen forudsætter finansiering gennem et realkreditinstitut, som Merkur
samarbejder med fx Totalkredit, DLR Kredit og LR Kredit. Optages finansiering
gennem andre realkreditinstitutter skal tillægges 1.500 kr.
Restkøbesumsgaranti overfor sælger

Rykning af ejerpantebrev hos Merkur
Rykning af ejerpantebrev på foranledning af andet pengeinstitut eller realkreditinstitut, ekskl. tinglysningsgebyr
Kurssikring af indfrielse, pr. lån

Pris
5.000 kr.

0,15%
oprettelsesprovision
samt
dokumentgebyr
1.250 kr.
pr. stk. 500 kr.
1.000 kr.
600 kr.

SALG AF EJENDOM
Basispris
Omfatter opstart af sag, oprettelse af deponeringskonto, samt indfrielse af
pantebreve.
Oprettelse af deponeringskonto (i sager uden realkreditlån)
Kurssikring af indfrielse, pr. lån
Oprettelse af kredit til førtidig indfrielse af lån i forbindelse med ejendomshandler*
Overdragelse af ejerpantebrev ved salg af ejendom
*

Pris
4.000 kr.
1.500
600
850
500

kr.
kr.
kr.
kr.

Er der deponeret beløb i Merkur i forbindelse med ejendomshandlen, forrentes kreditten med samme sats som
deponeringskontoen (så længe kreditten ikke overstiger deponeringen).
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OMBYGNING/RENOVERING
Basispris
Ombygning/renovering
Omfatter opstart af lånesag, 1. lånetilbud, hjemtagelse af nye realkreditlån (evt.
som forhåndslån) inkl. garantistillelse, tinglysning af nyt realkreditpant, samt
indfrielse af 1 stk. pantebrev, oprettelse af deponeringskonto, tingbogsattest,
indeståelse for sletning af retsanmærkninger.
Byggesag
Omfatter opstart af lånesag, gennemgang af byggebudget, 1. lånetilbud,
hjemtagelse af realkreditlån (evt. som forhåndslån) inkl. garantistillelse, tinglysning
af nyt realkreditpant samt indfrielse af 1 stk. pantebrev, oprettelse af
deponeringskonto, tingbogsattest, indeståelse for sletning af retsanmærkninger,
færdigmelding af byggeri
Rykning af ejerpantebrev hos Merkur
Kurssikring af realkreditlån Totalkredit eller DLR Kredit (hertil lægges gebyr fra
Totalkredit eller DLR Kredit)
Kurssikring af realkreditlån ej Totalkredit eller DLR (hertil lægges gebyr fra
realkreditinstituttet)
Besigtigelse af ejendom eller byggeri, pr. besigtigelse

Pris
5.000 kr.

8.000 kr.

pr. stk. 500 kr.
250 kr.
600 kr.
1.000 kr.

ØVRIGE OMKOSTNINGER
Bestilling af tingbogsattest
Ekspedition af dokumenter fra andre realkreditinstitutter, sælgerpantebreve og
ejerpantebreve m.v.
Hel eller delvis indfrielse af realkreditlån og aflysning af øvrige pantebreve
Registrering af underpant, pr. stk.
Oprettelse eller forhøjelse af ejerpantebrev o. lign.
Aflysning af underpant
I særligt komplicerede sager, hvor der f.eks. er flere ejendomme involveret,
beregnes derudover en timesats, der for tiden udgør
Gebyr for ekstra lånetilbud, pr. ekstra tilbud
Ændring af realkreditlån i forbindelse med refinansiering eller nedbringelse, pr. lån
Ændring af direkte pantebrev til ejerpantebrev (eller omvendt)
Andelsbolig – indhentning af adkomsterklæring

Pris
pr. stk. 250 kr.
pr. stk. 850 kr.
pr. stk. 850
600
1.250
500
1.250

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

500
850
2.500
500

kr.
kr.
kr.
kr.

NB: Prislisten omfatter kun Merkurs priser – øvrige omkostninger til realkreditinstitutter, stempel og
tinglysningsafgifter, efterstående panthavere m.v. opkræves særskilt.
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HANDEL MED VÆRDIPAPIRER
Anvendte kurser
Merkur handler ikke med kunder via vores egenbeholdning.
Aktier og investeringsbeviser: Afregning sker ud fra markedskurs (engrospris)
uden fradrag/tillæg
Obligationer: Afregning sker ud fra markedskurs (engrospris) med et
fradrag/tillæg på 0,20 kurspoint
Kurtage – danske værdipapirer

Pris

Obligationer
Kursværdi < 3 mio. kr. (min. 200 kr.)
Kursværdi > 3 mio. kr.

0,15%
0,10%

Aktier
Kursværdi < 0,1 mio. kr. (min. 200 kr. – maks. 500 kr.)
Kursværdi > 0,1 mio. kr.

0,75%
0,50%

Investeringsbeviser – Sparinvest
Kursværdi < 0,1 mio. kr. (min. 200 kr.- maks. 500 kr.)
Kursværdi > 0,1 mio. kr.

0,75%
0,50%

Aktie- og tegningsretter
Af kursværdi (min. 100 kr.)

1,00%

Kurtage – udenlandske værdipapirer
Investeringsbeviser - Triodos
Kursværdi < 0,1 mio. kr. (min. 200 kr.- maks. 500 kr.)
Kursværdi > 0,1 mio. kr.
Øvrige udenlandske værdipapirer
Kurtage, udenlandske aktier

Kurtage, udenlandske obligationer
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0,75%
0,50%

1,00%
af kursværdi i DKK,
min. 300 kr.
+ evt. udl. omk.
1,00%
af kursværdi i DKK,
min. 300 kr.
+ evt. udl. omk.
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DEPOTPRISER
Opbevaring og administration

Pris

Danske værdipapirer
Kontogebyr pr. VP konto, obligationer
Fondskodegebyr, obligationer
Meddelelser og udskrifter
Minimumsbetaling pr. depot, ekskl. udenlandske værdipapirer

*pr. år
*pr. stk.
pr. stk.
pr. år

50
25
18
0

kr.
kr.
kr.
kr.

Ovennævnte bogføres i juni og december med halvdelen af den anførte pris

Øvrige depotpriser
Overførsel af VP-depot TIL andet PI, pr. fondskode (max 800 kr. pr. dag)
Overførsel mellem VP-depoter i Merkur pr. fondskode (max 500 kr. pr. dag)
Limiterede fondshandler, der ikke gennemføres
Ændring af limiterede fondshandler
Handel mellem depoter i Merkur (gebyret dækker både købet og salget)
Handler som frigives via andet pengeinstitut
VP-afvikling og corporate action i SEK, pr. transaktion
Hjemsøgning af betalt udenlandsk skat, pr. udbyttenota

Pris
200 kr.
100 kr.
200 kr.
200 kr.
300 kr.
200 kr.
500 kr.
500 kr.

Unoterede aktier og kapitalandele
Registrering i depot
Opbevaring (pensionsdepot)
Udenlandske værdipapirer
Triodos investeringsbeviser
Aktier
Obligationer
Flytning af udenlandske værdipapirer
Fra et andet pengeinstitut til Merkur
Til et andet pengeinstitut fra Merkur
Afregning af udbytte og rente

Pris
500 kr.
pr. stk. pr år 300 kr.
Pris
*pr. fondskode pr. år 50 kr.
0,375% af kursværdi i DKK
0,375% af kursværdi i DKK
200 kr. pr. fondskode
700 kr. pr. fondskode
Er indregnet i det årlige
opbevaringsgebyr. Eventuelle
udenlandske omkostninger kan
blive opkrævet

* Moms skal tillægges
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ØVRIGE PRISER
(Oversigten er ikke udtømmende og der tages forbehold for beregning af omkostninger i individuelle sager efter skøn
eller efter timebetaling)

Indbetalingskort
FI-kreditor, oprettelse eller ændring
Bestilling af indbetalingskort (højformat):
100 stk. (mindste bestilling)
250 stk.
500 stk.
1.000 stk.

Pris
500 kr.

Efterfølgende 1.000 stk.
Betaling af indbetalingskort, der ikke er tilmeldt BS eller budgetservice
Pengeoverførsler (i Danmark) og betalingsservice (BS)
Standardoverførsel, der kunne have været udført i et selvbetjeningssystem,
men som kunden har bedt Merkur udføre
Standardoverførsel, der kunne have været udført i et selvbetjeningssystem,
men som kunden har bedt Merkur udføre og med separat meddelelse til
modtager
Sammedagsoverførsel*, der kunne have været udført i et
selvbetjeningssystem, men som kunden har bedt Merkur udføre
Straksoverførsel, der kunne have været udført i et selvbetjeningssystem, men
som kunden har bedt Merkur udføre
Overførsel via Nationalbank
Meddelelser til kreditor (ved overførsel til andet pengeinstitut)
Bekræftelse af betaling via mail/fax
Afvisning af dækningsløs betaling
Oprettelse eller ændring/sletning af BS aftale, der kunne have været udført i et
selvbetjeningssystem, men som kunden har bedt Merkur udføre
Øvrige
Merkurs timesats
Søgning i gammelt materiale
Udarbejdelse af opgørelse til revisor
Gebyr for behandling af dødsbo
Kontoudskrift (gratis ved ”fuld side”)
Renteadviseringsbrev (beregnes hvor e-Boks er fravalgt)
Efterbehandling af transaktion på udgået betalingskort

375 kr.
50 kr.

Soliditetsoplysning:
Indhentning af oplysning
Besvarelse af forespørgsel
Bortfald af ydelse, oprettet via netbank
Rykker til debitor ved overtræk og restancer herunder telefonisk rykker
Rykker til debitor pr. SMS
Rykker til kautionist (beregnes når kautionist skal rykkes, dvs. ej når
overtrækket første gang bedes inddækket)
Panthaverdeklaration:
Oprettelse
Ændring
Denunciation
Elektronisk registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (webreg.)
”Ambassadeerklæring” til private (skrevet på engelsk)
Notering af transport hos Undervisningsministeriet
Erklæring på afkald af modregning
Bekræftelse af en kopis ægthed (bekræftelsen er ikke en indeståelse for
originaldokumentets ægthed fx et pas eller kørekort)
Viderefakturering af gebyr fra andre end Merkur, fx Nets

175
225
325
425

kr.
kr.
kr.
kr.

50 kr.
60 kr.
50 kr.
50
300
pr. gang 30
150
400

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

50 kr.
1.250 kr.
pr. time 1.250 kr.
1.250 kr.
1.000 kr.
pr. gang 40 kr.
25 kr.
1. gang gratis
derefter 100 kr.
850
1.100
600
100
30

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100 kr.
250
250
500
1.000
500
500
500
pr. bekræft.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

250 kr.
250 kr.

* Beløbet, der hæves, indsættes på modtagerkonto samme dag – kun muligt til andre
pengeinstitutter – skal være godkendt i netbank senest kl. 12 på hverdage.
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Pension
Pensionskonti under udbetaling, ændring af aftale, pr. konto
Proformaopgørelse, pr. konto
Flytning til andet pengeinstitut, pr. konto
(gebyr for flytning af depot beregnes særskilt)
Flytning til forsikringsselskab, pr. konto
(gebyr for flytning af depot beregnes særskilt)
Del- og helophævelse i utide, pr. konto
Delophævelse efter opnået pensionsalder, pr. konto
Sammenlægning af konti med forskellige skattekoder, pr. konto
Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing, pr. konto
Gennemførsel af godkendt korrektion
Behandling af ønske om fritagelse af PAL-skat for udlandsdanskere over for
SKAT
Korrektion overfor SKAT, hvis korrektionen er foranlediget af kunden, pr. konto
og år
Genberegning af pensionsafkast

Genindtrædelse i PAL
Registrering af skattefritagelse/genindtræden
Rykning ved for sen aflevering af kursoplysninger på unoterede værdipapirer i
pensionsdepot til brug for PAL beregning, pr. fondskode
Deling af pensionskonto i forbindelse med skilsmisse, pr. konto

Pris
150 kr.
150 kr.
850 kr.
1.500 kr.
850 kr.
500 kr.
500 kr.
850 kr.
300 kr.
timebetaling, 1.250
kr. pr. time – dog
min. 500 kr.
500 kr.
timebetaling, 1.250
kr.
pr. time – dog min.
500 kr.
timebetaling, 1.250
kr.
pr. time – dog min.
500 kr.
500 kr.
timebetaling, 1.250
kr. pr. time – dog min
500 kr.

Forsikringer
Genfremsendelse af udløbet tilbud, pr. tilbud
Ændring af etableret forsikring (f.eks. ændring af betalingskonto eller
begunstigelse)

Pris
100 kr.
100 kr.

Etableringskonto, Boligopsparing, Uddannelsesopsparing
Overførsel til andet pengeinstitut

Pris
300 kr.

Støttekonti
Udbetaling via mobil- og netbank (se dog priser for overførsel via mobil- og
netbank side 12 og 13)
Udbetaling via henvendelse i Merkur (dog gratis 1 gang pr. måned)
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SAMARBEJDSPARTNERE
Erhvervs- og Vækstministeriet har udstedt en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.
Merkur henviser til, at bekendtgørelsen gælder for Merkurs virksomhed primært for private kundeforhold,
men også for erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat
kundeforhold. Der henvises særligt til, at Merkur i nogle tilfælde får provision eller andet vederlag, når
der henvises til eller sælges en samarbejdspartners produkter, eksempelvis ved formidling af
realkreditlån, investeringsbeviser og forsikringer eller henvises til en ejendomsmægler.
Merkur samarbejder således med:
AP Pension
Bluegarden
DLR Kredit A/S
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter
LP MasterCard
LR Kredit A/S
Maj Invest
Mølholm Forsikring A/S
Nets Danmark (herunder VISA og Betalingsservice)
Nykredit (herunder Totalkredit)
Nærpension
PFA Pension (herunder LetPension)
SDG Invest
Sparinvest
Topdanmark
Triodos Bank
Bekendtgørelse om god skik findes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk.

Bemærk venligst, at Merkur ikke tilskriver renter på under 5 kr. Jf. Merkurs almindelige forretningsbetingelser.

KONTAKT OS
København afdeling
Vesterbrogade 40, 1.
1620 København V
kbh@merkur.dk

Aalborg afdeling
Bispensgade 16, 1.
9000 Aalborg
aalborg@merkur.dk

Aarhus afdeling
De Mezas Vej 1-3
8000 Aarhus C
aarhus@merkur.dk

CVR: 24 25 56 89
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