
   

 

Prisændringer 

Merkur Andelskasse ændrer følgende renter og gebyrer: 

Ændringer i omkostningsbidraget: 

Omkostningsbidrag – privat                                 Før pris       Ny pris         Gælder pr. 

Omkostningsbidrag, privat, forudbetalt pr. kvartal 100 kr. 150 kr. 01.10.2020 

Pr. 1. oktober 2020 ændres reglerne til: 

Omkostningsbidraget opkræves hos alle private kunder med transaktions- og/eller 

almindelige opsparingskonti. Det betyder, at hvis du kun har eks. Støttekonti og/eller en 

CO2-Sparekonto, vil du skulle betale omkostningsbidrag. Dog opkræves der kun ét 

omkostningsbidrag pr. husstand.  

 

Følgende kunder betaler halv pris: 

• kunder med ti andele eller derover 

• kunder med lån eller kredit hos Merkur på 100.000 – 200.000 kr.  

• kunder med værdipapirdepoter 100.000 – 200.000 kr. (kursværdi) 

 

Følgende kunder fritages for at betale omkostningsbidrag: 

• kunder med lån eller kredit hos Merkur på 200.000 kr. eller derover 

• kunder med Totalkreditlån via Merkur 

• kunder med værdipapirdepoter for 200.000 kr. eller derover (kursværdi) 

• børn og unge under 29 år 

 

Gebyr for standardoverførsler og genforhandlingsgebyr bortfalder 1. oktober 2020 

 

Omkostningsbidrag – foreninger og erhverv     Før pris        Ny pris         Gælder pr. 

Omkostningsbidrag, erhverv, forudbetalt pr. kvartal 400 kr. 600 kr. 01.10.2020 

Pr. 1. oktober 2020 ændres reglerne til: 

Omkostningsbidraget opkræves hos alle erhverv eller foreningskunder med transaktions- 

og/eller almindelige opsparingskonti. Det betyder, at hvis du kun har eks. Fri opsparing, vil 

du skulle betale omkostningsbidrag. Dog opkræves der kun ét omkostningsbidrag pr. 

husstand.  

 

Følgende kunder betaler halv pris: 

• kunder med ti andele eller derover 

• kunder med lån eller kredit hos Merkur på 100.000 – 200.000 kr.  

• kunder med værdipapirdepoter 100.000 – 200.000 kr. (kursværdi) 

 

Følgende kunder fritages for at betale omkostningsbidrag: 

• kunder med lån eller kredit hos Merkur på 200.000 kr. eller derover 

• kunder med Totalkredit-, LR- eller DLR-lån via Merkur 

• kunder med værdipapirdepoter for 200.000 kr. eller derover (kursværdi) 

 

Gebyr for standardoverførsler og genforhandlingsgebyr bortfalder 1. oktober 2020 

 

 



   

Negativ rente indføres på følgende pensionskonti: 

Pensionskonti: Negativ rente af saldo over 

25.000 kr., opkræves årligt 

Før pris Ny pris                  Gælder 

pr. 

Selvpensioneringskonto 0,00% -0,60% 01.09.2020 

Kapitalpension 0,00% -0,60% 01.09.2020 

Aldersopsparing 0,00% -0,60% 01.09.2020 

Ratepension 0,00% -0,60% 01.09.2020 

Rentesatsen for saldo under 25.000 kr. er uændret 0,00% 

 

 Før pris Ny pris Gælder 

pr. 

Transaktionskonti 

Basal Indlånskonto 

(Samtidig fjernes årligt kortgebyr 175 kr.) 

0 kr. pr. 

kvartal 

45 kr. pr. 

kvartal 

01.08.2020 

Aftalt overtræk, private 

Aftalt overtræk i op til 3 måneder, 1% minimum 100 kr. 200 kr. 01.08.2020 

Oprettelsesgebyr, foreninger    

Gebyr for oprettelse af engagement til forening 1.250 kr. 1.500 kr. 01.08.2020 

NETBANK 

Netbank, mindre foreninger  

Oprettelse herunder udskiftning af bruger (adgang 

til netbank) 

Kvartalsvis, pr. bruger 

Netbank, mindre foreninger erstattes af Netbank 

erhverv (basis) 

125 kr. 

 

125 kr. 

150 kr. 

 

150 kr. 

01.08.2020 

 

01.08.2020 

Eksterne standardoverførsler 2 kr. Gratis 01.10.2020 

Netbank, Erhverv (basis) 

Oprettelse/ændring/sletning af bruger eller 

fuldmagt, pr. bruger eller fuldmagt (Adgang til 

netbank) 

125 kr.  150 kr. 01.08.2020 

Eksterne standardoverførsler 2 kr. Gratis 01.10.2020 

Netbank, Erhverv (udvidet) 

Oprettelse/ændring/sletning af bruger eller 

fuldmagt, pr. bruger eller fuldmagt (Adgang til 

netbank) 

125 kr. 150 kr. 01.08.2020 

Kvartalsvis, udvidet, abonnement 325 kr. 350 kr. 01.08.2020 

Bank Connect, oprettelse 275 kr. 400 kr. 01.08.2020 

Bank Connect, kvartalsvis, tillægsabonnement 225 kr. 250 kr. 01.08.2020 

Eksterne standardoverførsler 1 kr. Gratis 01.10.2020 

BETALINGSKORT 

Dankort 

Dankort, årligt kortgebyr, forudbetalt 175 kr. 200 kr. 01.08.2020 

Mastercard Debit 

Mastercard Debit, årligt kortgebyr (*) 175 kr. 200 kr. 01.08.2020 

Anvendelse Mastercard Debit, Dankort og Visa/Dankort i danske pengeautomater 

Hævning i ”KONTANTEN” er gratis. Oversigt på 

nokas.dk 

Andre pengeautomater/pengeinstitutter i Danmark 

Regel om 6 gratis kontanthævninger pr. kvartal 

bortfalder (*) 

 

 

6 kr. 

 

 

15 kr. 

 

 

01.08.2020 

Anvendelse Mastercard Debit, og Visa/Dankort i udenlandske pengeautomater  

http://www.nokas.dk/


   

Hævning af kontanter i udenlandske 

automater/pengeinstitutter: 

Regel om 6 gratis kontanthævninger pr. kvartal 

bortfalder (*) 

6 kr. 15 kr. 01.08.2020 

(*) Gebyrfritagelse gælder fortsat Juniorkonto, ungdomskonto og dagsværkskonto 

HANDEL MED VÆRDIPAPIRER    

Unoterede aktier og kapitalandele 

Registrering i depot 500 kr. 1.000 kr. 01.07.2020 

Opbevaring (pensionsdepot), pr. stk. pr. år 300 kr. 500 kr. 01.07.2020 

 

Ændring af rentetilskrivningsterminer                                       
Pr. 1. oktober 2020 ændres rentetilskrivningen på transaktions- og betalingskonti fra årlig 

rentetilskrivning til kvartalsvis rentetilskrivning. 

 


