Gebyroplysingsdokument
Kontoudbyderens navn: Merkur Andelskasse
Kontonavn: Andelsboligkredit
Dato: 1. september 2020
•

Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de
hovedtjenester, der er knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved
sammenligning af disse gebyrer med dem, der er knyttet til andre konti.

•

Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen,
som ikke er angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses i vores prisliste på
www.merkur.dk

•

Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Der er ingen gebyrer tilknyttet
direkte til kontoen.
Betalinger (med undtagelse af kort)
Betaling af indbetalingskort
Pengeoverførsler til en udbyder
af betalingstjenester i
Danmark

Pengeoverførsler til en udbyder
af betalingstjenester i
andre lande

Betaling via Netbank 2 kr.
Betaling via indlevering til skranke 50 kr.
Betaling med meddelelse via indlevering
til skranke 60 kr.
Betaling standard via Netbank 2 kr.
Betaling sammedagsoverførsel via
Netbank 4 kr.
Betaling straksoverførsel via Netbank 7 kr.
Betaling EU-overførsel via Netbank i Euro
0 kr.
Betaling EU-overførsel via skema 110 kr.
Betaling normaloverførsel (øvrige) via
Netbank 70 kr.
Betaling normaloverførsel via skema 130
kr.
Betaling Ekspresoverførsel via Netbank
0,1% min. 375 kr.
Betaling Ekspresoverførsel via blanket
0,1% min. 425 kr.
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Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Udstedelse af kreditkort
Løbende adgang til et debetkort

Løbende adgang til et kreditkort

Intet gebyr
Intet gebyr
Årligt gebyr 200 kr.
Hævning i danske automater 15 kr.
Hævning i ”KONTANTEN” gratis
Hævning i udenlandske automater:
Udbetaling i euro
• Indenfor Europa kr. 15
• Udenfor Europa 1% (min. 30 kr.)
Udbetaling i øvrige valutaer 1%, (min. 30
kr.)
Årligt gebyr Mastercard standard 200 kr.
Årligt gebyr Mastercard Guld 800 kr.
Årligt gebyr Mastercard Platinium 1.700
kr.
Hævning af kontanter i automater 2% min.
50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Overtræk

Tillæg til debetrente pålydende rente
5,50%. Gebyr oprettelse 1% minimum 200
kr.
Overtræk Pålydende rente 24%,
Debitorrente 26,25%

Andre tjenester
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Betegnelser og definitioner på repræsentative tjenesteydelser
Terminologi

Definition

Etablering af en konto

Tjenester i forbindelse med åbning af en
konto, som gør det muligt at tage kontoen
i brug.

Drift af en konto (kontogebyr)

Kontoudbyderen sørger for driften af den
konto, som kunden benytter.

Adgang til netbank

En kontoudbyder giver kunden adgang til
netbank.

Udstedelse af debetkort

Kontoudbyderen udsteder et
betalingskort, der er knyttet til kundens
konto. For hver enkelt tranaktion, der er
foretaget med kortet, trækkes det fulde
beløb direkte fra kundens konto.

Udstedelse af kreditkort

Kontoudbyderen udsteder et
betalingskort, der er knyttet til kundens
betalingskonto. Det fulde beløb for de
transaktioner, der er foretaget med kortet
gennem en aftalt periode, trækkes enten
helt eller delvist fra kundens
betalingskonto på en i forvejen aftalt
dato. En kreditaftale mellem
kontoudbyderen og kunden afgør, om
kunden vil blive pålagt renter for dette
lån.

Løbende adgang til et debetkort

Kontoudbyderen giver kunden løbende
adgang til et debetkort.

Løbende adgang til et kreditkort

Kontoudbyderen giver kunden løbende
adgang til et kreditkort.

Hævning af kontanter

Kunden hæver kontanter på sin konto.

Betaling af indbetalingskort

Kontoudbyderen overfører det på
indbetalingskortet anførte beløb til
udstederen af indbetalingskortets konto.
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Pengeoverførsler

På kundens anmodning overfører
kontoudbyderen penge fra kundens konto
til en anden konto.

Direkte debittering

Kunden tillader en anden (modtageren) at
anmode kontoudbyderen om at overføre
penge fra kundens konto til denne
modtager. Kontoudbyderen overfører
derefter penge til modtageren på den eller
de dato(er), som kunden og modtageren
har aftalt. Beløbet kan variere.

Faste overførsler

På kundens anmodning foretager
kontoudbyderen regelmæssige overførsler
af et bestemt beløb fra kundens konto til
en anden konto.

Bevilliget overtræk

Kontoudbyderen og kunden indgår på
forhånd en aftale om, at kunden kan låne
penge, når der ikke er flere tilbage på
kontoen. Aftalen fastlægger et
maksimumbeløb, der kan lånes, og om
kunden vil blive pålagt gebyrer og renter.

Ubevilliget overtræk

Kunden overtrækker en konto uden
forudgående tilladelse fra
kontoudbyderen.
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