
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  PRISBOG 

  Prisinformation på serviceydelser for privatkunder 

  -  pr. 26. januar 2021 

 



 

  

Denne prisbog indeholder oplysninger om de priser på serviceydelser, som Andelskassen Fælleskassen 

beregner over for private forbrugere. 

Priserne kan ændres af Andelskassen Fælleskassen i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kigge forbi eller kontakte os. Du kan også læse mere og finde 

gældende betingelser på www.faelleskassen.dk 
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Betalinger og overførsler ved personlig betjening 

 Kontooverførsler 
   Overførsel til konto i Fælleskassen. 0,00 kr. 
   Overførsel til konto i andet pengeinstitut *2) 40,00 kr.  
   Overførsel til konto i andet pengeinstitut med advisering *2) 46,00 kr.  
   Oprettelse af fast overførsel til konto i andet pengeinstitut *2) 40,00 kr.  
   Oprettelse af fast overførsel med advisering *2)  46,00 kr. 
   Straks overførsel *2) 50,00 kr.  
   
 Betalingsservice   

   Oprettelse 0,00 kr. 
   Ændring, sletning og afvisning på kundens foranledning  50,00 kr. 
   Overførsel af BetalingsService fra andet pengeinstitut 0,00 kr. 
   Løbende betalinger  0,00 kr.  
   Returnering af overførsel, indbetalingskort, BS (nets betaling)  250,00 kr.  
   Betaling af indbetalingskort (FI/Giro) *2) 50,00 kr.  
 Diverse ekspeditioner   

   Tilbageførsel af intern overførsel  100,00 kr. 
   Behandling af netbank transaktioner ved kundens fejl 250,00 kr. 
   Returnering af betaling fra Leverandørservice, dataløn m.v. 850,00 kr.  
   Spærring af kort 250,00 kr. 
   
   
 *2) FællesFremtid (0 til 29 år. inklusiv.) 

• Pris/Gebyr                                                                                                         
 

 
0,00 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige serviceydelser  
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Øvrige priser og serviceydelser  

 Kontoudskrifter, årsoversigter, renteadviseringer m.v. 
   Udskrift på papir, pr. stk.  40,00 kr. 
   Udskrift i e-Boks, pr. stk. 0,00 kr.  
   Renteadvisering på papir 40,00 kr. 
   Renteadvisering i netbank 0,00 kr. 
   Kopi og ekstra udskrifter fra arkiv, pr. stk. 40,00 kr. 
   
 Diverse ekspeditioner  

   Forespørgsel om saldo, kontobevægelser og lignende  40,00 kr. 
   Fotokopier pr. stk. 50,00 kr. 
   Diverse opgaver pr time (min. 1 time) 1.000,00 kr. 
   Særlig rådgivning pr. time, herunder aften weekend rådgivning 1.700,00 kr. 
   Ambassade forespørgsel  1.000,00 kr. 
   Notering af udlæg 1.000,00 kr. 
   Boopgørelse  950,00 kr. 
   NemID – Ny pinkode eller nøglekort (fysisk udleveret nøglekort) 100,00 kr. 
     
 Gebyr vedr. overtræk  

   Rykning via telefon eller SMS 100,00 kr. 
   Spærring af betalingskort 250,00 kr. 
   Rykkerskrivelse  100,00 kr. 
   Tilbageførsel af overførsel, indbetalingskort, BS 250,00 kr. 
   
   
   
 Konto og kundegebyr  

   Etablering af kundeforhold  0,00 kr. 
   Kunde abonnement  0,00 kr. 
   Oprettelse af konto 0,00 kr. 
   Kontogebyr 0,00 kr. 
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Dankort 

 Udstedelse 1 gratis efterfølgende 100,00 kr. pr. stk. Variabel 
 Erstatningskort pr. stk.  100,00 kr. 
 Årsgebyr  200,00 kr. 
 Hastebestilling  500,00 kr. 
 Aktivering  100,00 kr. 
 Tilmeld/Afmeld 3D Secure 100,00 kr. 
 Genfremsendelse af pinkodebrev  100,00 kr.  
 Ophævelse af pinkodespærring  50,00 kr. 
 Fremsendelse af kort med kurér  500,00 kr. 
 Forbrug i forretning 0,00 kr. 
 Automatgebyr pr. stk.  6,00 kr. 
 Uberettiget indsigelse  500,00 kr.  
 Assistance med indsigelse i indsigelsesportalen  500,00 kr. 
 Spærring af kort ved bortkomst/tyveri  0,00 kr. 

 

Visa/Dankort 
 Udstedelse 1 gratis efterfølgende 100,00 kr. pr. stk.  Variabel 
 Erstatningskort pr. stk.   100,00 kr. 
 Årsgebyr *2) 200,00 kr. 
 Hastebestilling  500,00 kr. 
 Aktivering *2) 100,00 kr. 
 Genfremsendelse af pinkodebrev *2) 100,00 kr.  
 Tilmeld/Afmeld 3D Secure 100,00 kr. 
 Ophævelse af pinkodespærring *2) 50,00 kr. 
 Fremsendelse af kort med kurér  500,00 kr. 
 Forbrug i forretning *1) 0,00 kr. 
 Automatgebyr i Dansk automat pr. stk.  6,00 kr. 
 Automatgebyr i udenlandsk automat pr. stk. *1) 6,00 kr. 
 Uberettiget indsigelse  500,00 kr.  
 Assistance med indsigelse i indsigelsesportalen  500,00 kr. 
 Spærring af kort ved bortkomst/tyveri  0,00 kr. 
 Nulstilling af forbrug/beløbsgrænse  600,00 kr. 
   
 *1) Ved brug af Visa/Dankort i udlandet, gælder følgende omregningskurser: 

       Se www.nets.eu/valutakurser 

• Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:      
o  Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 1,0 % 

• Andre dagligt offentliggjorte valutaer:  
o Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 1,5 % 

• Øvrige valutaer  
o Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK jf. ovenfor. 

*2) FællesFremtid (0 til 29 år. inklusiv.) 

• Pris/Gebyr                                                                                                           0,00 kr. 
 

Hævegrænser:  Op til modværdien af 2.000 kr. om dagen i hæveautomater. 
Når du bruger Visa kortet i udenlandske butikker og på udenlandske hjemmesider kan 
du maksimalt bruge op til modværdien af 25.000 kr. inden for 30 dage. 
 

 

Kort 

http://www.nets.eu/valutakurser
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MasterCard Debet 

 Udstedelse 1 gratis efterfølgende 100,00 kr. pr. stk. Variabel 
 Erstatningskort pr. stk.   100,00 kr. 
 Årsgebyr *2) 200,00 kr. 
 Hastebestilling  500,00 kr. 
 Aktivering *2) 100,00 kr. 
 Tilmeld/Afmeld 3D Secure 100,00 kr. 
 Genfremsendelse af pinkodebrev  100,00 kr.  
 Ophævelse af pinkodespærring *2) 50,00 kr. 
 Fremsendelse af kort med kurér  500,00 kr. 
 Forbrug i forretning *3) 0,00 kr. 
 Automatgebyr i Dansk automat pr. stk. *2) 6,00 kr. 
 Automatgebyr i udenlandsk automat pr. stk. *3) 6,00 kr. 
 Uberettiget indsigelse  500,00 kr.  
 Assistance med indsigelse i indsigelsesportalen  500,00 kr. 
 Spærring af kort ved bortkomst/tyveri  0,00 kr. 
 Ændring af forbrugsgrænse 600,00 kr.  
   
 *2) FællesFremtid (0 til 29 år. inklusiv.) 

• Pris/Gebyr                                                                                                           0,00 kr. 
 

*3) MasterCard Omregningskurs ved brug i udlandet: 
       Se www.nets.eu/valutakurser 
 

• Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:      

o  Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 1,5 % 

• Andre dagligt offentliggjorte valutaer:  

o Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 2,0 % 

• Øvrige valutaer  

o Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK jf. ovenfor. 

• MasterCard beregner sig et kurstillæg udover pengeinstituttets på 0,17% 
kurstillæg for noterede Europæiske valutaer og 0,90% for øvrige valutaer. 

 
Hævegrænser:  
Du kan hæve op til 5.000 kr. pr. døgn. 
Du kan købe for op til 30.000 kr. pr. døgn i butikker, restauranter, på internettet osv. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nets.eu/valutakurser
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MasterCard Silver – forbeholdt FællesFremtid 

 Udstedelse 1 gratis efterfølgende 0,00 kr. pr. stk. 0,00 kr.  
 Erstatningskort pr. stk.   100,00 kr. 
 Årsgebyr 0,00 kr. 
 Hastebestilling  500,00 kr. 
 Aktivering 100,00 kr. 
 Genfremsendelse af pinkodebrev  0,00 kr.  
 Tilmeld/Afmeld 3D Secure 0,00 kr. 
 Ophævelse af pinkodespærring  0,00 kr. 
 Fremsendelse af kort med kurér  500,00 kr. 
 Forbrug i forretning *3) 0,00 kr. 
 Automatgebyr i Dansk automat pr. stk.  0,00 kr. 
 Automatgebyr i udenlandsk automat pr. stk. *3) 6,00 kr. 
 Uberettiget indsigelse  500,00 kr.  
 Assistance med indsigelse i indsigelsesportalen  500,00 kr. 
 Spærring af kort ved bortkomst/tyveri  0,00 kr. 
 Ændring af forbrugsgrænse 600,00 kr.  
 *3) MasterCard Omregningskurs ved brug i udlandet: 

       Se www.nets.eu/valutakurser 
 

• Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:      

o  Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 1,5 % 

• Andre dagligt offentliggjorte valutaer:  

o Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 2,0 % 

• Øvrige valutaer  

o Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK jf. ovenfor. 

• MasterCard beregner sig et kurstillæg udover pengeinstituttets på 0,17% 
kurstillæg for noterede Europæiske valutaer og 0,90% for øvrige valutaer. 

 
Hævegrænser: 
Du kan hæve op til 5.000 kr. pr. døgn. 
Du kan købe for op til 30.000 kr. pr. døgn i butikker, restauranter, på internettet osv. 
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MasterCard Guld – inkl. forsikring 

 Udstedelse 1 gratis efterfølgende 100,00 kr. pr. stk. Variabel 
 Erstatningskort pr. stk.   100,00 kr. 
 Årsgebyr (inkl. Forsikring) 1.300,00 kr. 
 Hastebestilling  500,00 kr. 
 Aktivering 100,00 kr. 
 Tilmeld/Afmeld 3D Secure 100,00 kr. 
 Genfremsendelse af pinkodebrev  100,00 kr.  
 Ophævelse af pinkodespærring  50,00 kr. 
 Fremsendelse af kort med kurér  500,00 kr. 
 Forbrug i forretning *3) 0,00 kr. 
 Automatgebyr i Dansk automat pr. stk.  6,00 kr. 
 Automatgebyr i udenlandsk automat pr. stk. *3) 6,00 kr. 
 Uberettiget indsigelse  500,00 kr.  
 Assistance med indsigelse i indsigelsesportalen  500,00 kr. 
 Spærring af kort ved bortkomst/tyveri  0,00 kr. 
 Ændring af forbrugsgrænse 600,00 kr.  
 *3) MasterCard Omregningskurs ved brug i udlandet: 

       Se www.nets.eu/valutakurser 
 

• Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:      

o  Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 1,5 % 

• Andre dagligt offentliggjorte valutaer:  

o Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 2,0 % 

• Øvrige valutaer  

o Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK jf. ovenfor. 

• MasterCard beregner sig et kurstillæg udover pengeinstituttets på 0,17% 
kurstillæg for noterede Europæiske valutaer og 0,90% for øvrige valutaer. 

 
Hævegrænser: 
Du kan hæve op til 6.000 kr. pr. døgn. 
Du kan købe for op til 50.000 kr. pr. døgn i butikker, restauranter, på internettet osv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nets.eu/valutakurser
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MasterCard Platin – inkl. forsikring 

 Udstedelse 1 gratis efterfølgende 100,00 kr. pr. stk. Variabel 
 Erstatningskort pr. stk.   100,00 kr. 
 Årsgebyr (Inkl. Forsikring) 1.900,00 kr. 
 Hastebestilling  500,00 kr. 
 Aktivering 100,00 kr. 
 Tilmeld/Afmeld 3D Secure 100,00 kr. 
 Genfremsendelse af pinkodebrev  100,00 kr.  
 Ophævelse af pinkodespærring  50,00 kr. 
 Fremsendelse af kort med kurér  500,00 kr. 
 Forbrug i forretning *3) 0,00 kr. 
 Automatgebyr i Dansk automat pr. stk.  6,00 kr. 
 Automatgebyr i udenlandsk automat pr. stk. *3) 6,00 kr. 
 Uberettiget indsigelse  500,00 kr.  
 Assistance med indsigelse i indsigelsesportalen  500,00 kr. 
 Spærring af kort ved bortkomst/tyveri  0,00 kr. 
 Ændring af forbrugsgrænse 600,00 kr.  
   
 *3) MasterCard Omregningskurs ved brug i udlandet: 

       Se www.nets.eu/valutakurser 
 

• Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer:      

o  Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 1,5 % 

• Andre dagligt offentliggjorte valutaer:  

o Nets referancekurs på ekspeditionsdagen i Nets tillagt 2,0 % 

• Øvrige valutaer  

o Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK jf. ovenfor. 

• MasterCard beregner sig et kurstillæg udover pengeinstituttets på 0,17% 
kurstillæg for noterede Europæiske valutaer og 0,90% for øvrige valutaer. 

 
Hævegrænser: 
Du kan hæve op til 10.000 kr. pr. døgn. 
Du kan købe for op til 100.000 kr. pr. døgn i butikker, restauranter, på internettet osv. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nets.eu/valutakurser
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Netbank 

 Oprettelse af aftale  0,00 kr. 
 Abonnement pr. kvartal – inkl. Mobilbank *2) 45,00 kr. 
 Kontooverførsler  

   Overførsel til konto i Fælleskassen. 0,00 kr. 
   Overførsel til konto i andet pengeinstitut *2) 1,50 kr.  
   Overførsel til konto i andet pengeinstitut med advisering *2) 6,00 kr.  
   Oprettelse af fast overførsel til konto i andet pengeinstitut *2) 1,50 kr.  
   Oprettelse af fast overførsel med advisering *2) 6,00 kr. 
   Straks overførsel *2) 1,50 kr.  
 Betalingsservice   

   Oprettelse, ændring, afvisning og sletning på kundens foranledning  0,00 kr. 
   Overførsel af BetalingsService fra andet pengeinstitut 0,00 kr. 
   Løbende betalinger  0,00 kr.  
   Returnering af betaling (nets betaling)  0,00 kr.  
   Betaling af indbetalingskort (FI/Giro) *2) 1,50 kr.  
 Diverse  
   Ophævelse af pinkodespærring på kort 0,00 kr.  
   Genfremsend pinkodebrev 100,00 kr. 
 Udland  

   Overførsel til udenlandsk konto (2 dage) 60,00 kr. 
   Ekspresoverførsel til udenlandsk konto (1 dag) 1 ‰ + 300 kr. 
   Udenlandsoverførsler: betaling af modtagers gebyr 100,00 kr. 
   Manuel behandling af fejl på betaling i netbanken  250,00 kr. 
   SEPA-betaling 30,00 kr.  
 Kurtage  

   Børsnoteret danske aktier og investeringsbeviser 0,25 % af kursværdi  
min. 45,00 kr./maks. 500,00 kr. 

   Børsnoteret obligationer 0,25 % af kursværdi  
min. 45,00 kr./maks. 500,00 kr. 

   Limiteret handel 50,00 kr.  
   Handel med udenlandske værdipapirer  0,75% af kursværdi 

min. 350,00 kr.   
   Afregningskurser og yderligere under Værdipapirhandel i denne prisbog 
 *2) FællesFremtid (0 til 29 år. inklusiv.) 

• Pris/Gebyr                                                                                                           0,00 kr. 
 

Mobilbank 

 Oprettelse af aftale (Kræver netbank abonnement)  0,00 kr. 
 Se priser under netbank  
   

 

Beskedservice - Oplysning om saldo, beskeder m.m. 

 Oprettelse af aftale  0,00 kr. 
 Besked via SMS eller mail (+ alm. Sms takst) 0,00 kr. 
   

 

Selvbetjeningsprodukter 
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Lån og kreditter generelt 

 GrønVækst 
   Stiftelsesprovision 1,5 % af hovedstol/kreditramme Variabel  
   Lånedokument  1.000,00 kr. 
 FællesFremtid  

   Stiftelsesprovision 1 % af hovedstol/kreditramme Variabel  
   Lånedokument  500,00 kr. 
 Elbil lån (Elbiler og opladningshybrider)  
   Stiftelsesprovision 0 % af hovedstol  
   Lånedokument  0,00 kr. 
 FK Boliglån, FK Boligkredit, FK Andelsboliglån og FK 

Andelsboligkredit 

 

   Stiftelsesgebyr hovedstol/kreditramme op til 499.999 kr.  5.000,00 kr.  
   Stiftelsesgebyr hovedstol/kreditramme 500.000 – 999.999 kr.  10.000,00 kr.  
   Stiftelsesgebyr hovedstol/kreditramme 1.000.000 kr.-1.500.000 kr.   15.000,00 kr.  
   Stiftelsesgebyr hovedstol/kreditramme 1.500.000 kr. og derover  20.000,00 kr. 
   Lånedokument  1.000,00 kr. 
 Øvrige lån og kreditter   

   Stiftelsesprovision 2,5 % af hovedstol/kreditramme Variabel  
   Lånedokument    1.000,00 kr. 
 Genforhandling   

   Genforhandling af kredit 5.000 – 100.000 kr.  1.000,00 kr. 
   Genforhandling af kredit over 100.000 kr. 1% af kreditramme Variabel  
 Generelt  

   Dokumenter til notering (sekundært pant) 1.000,00 kr. 
   Dokumenter, udfærdigelse/påtegning pr. sag 1.000,00 kr. 
   Dokumenter, ændring  1.000,00 kr. 
   Oprettelse/tinglysning af ejerpantebrev (af enhver art) 1.000,00 kr. 
   Fremsendelse af dokumenter til underskrift på papir 200,00 kr. 
   Dokumenter til underskrift i andet pengeinstitut (fremsendelse og  

  modtagelse) 
 

1.000,00 kr. 
   Indfrielse af Lån      850,00 kr. 
   Frigivelse af sikkerheder 1.000,00 kr. 
   Ydelseshenstand i 3 måneder  500,00 kr. 
   Kautionserklæring 1.000,00 kr. 
   Udfærdigelse af virksomhedspant  1.700,00 kr. 
   
 Bevilget overtræk  

   Overtræk 0 – 10.000 kr.  150,00 kr. 
   Overtræk 10.000 – 50.000 kr.  500,00 kr. 
   Overtræk 50.000 – 100.000 kr.  850,00 kr. 
   Overtræk 100.000 – 250.000 kr. 2.000,00 kr. 
   Overtræk over 250.000 kr. 2.500,00 kr. 
   
 Kreditforeningslån ved køb af ejendom  

   Totalkredit og DLR  
   Standardpakke inkl. Købesumsgaranti og 1 kreditforeningslån 9.500,00 kr. 
   Andre kreditforeninger   
   Standardpakke inkl. Købesumsgaranti og 1 kreditforeningslån og  

Lån og kreditter 
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  Garantiprovision 11.500,00 kr. 
  

 

Kreditforeningslån ved salg af ejendom  

 

   Standardpakke inkl. deponeringskonto og indfrielse af 1   
  kreditforeningslån 

 
5.500,00 kr. 

   
 Kreditforeningslån, omlægning og tillægslån  

   Omlægning eller tillægslån i Totalkredit 7.500,00 kr. 
   Omlægning eller tillægslån i andre kreditforeninger  9.500,00 kr. 
   Refinansiering, profilændring i Totalkredit 850,00 kr. 
   Ændring af afdragsprofil 1.700,00 kr. 
   Profilskifte ved rentetilpasning af realkreditlån 1.250,00 kr. 
   
 Ekspeditioner ved køb og salg af ejendom  

   Indfrielse af realkreditlån pr. stk.  850,00 kr.  
   Indfrielse af privat pantebrev pr. stk.  850,00 kr. 
   Oprettelse af pantebrev 850,00 kr. 
   Ekstraordinær indfrielse eller delvis indfrielse  850,00 kr. 
   Fastkurs aftale (kurskontrakt) 750,00 kr.  
   Respektpåtegning, anmodning til/fra andet pengeinstitut 1.000,00 kr. 
   Timepris ved større sager  1.700,00 kr. 
   Besigtigelse af ejendom/byggeri pr. time 1.000,00 kr. 
   Ændring af ejerpantebrev til direkte pant (stempeloverdragelse) 3.500,00 kr. 
   Ændring af direkte pant til ejerpantebrev (stempeloverdragelse) 3.500,00 kr. 
   Registrering af underpanthaver  850,00 kr. 
   Udfærdigelse og notering af transport 1.000,00 kr. 
   

 

 

Byggelån 

 Standardpakke inkl. Vurdering, opfølgning og endelig vurdering  14.000,00 kr. 
 Stiftelsesprovision 2,5 % af hovedstol Variabel  
 Lånedokument 1.000,00 kr. 
 Oprettelse/tinglysning af ejerpant 1.000,00 kr. 
 Forlængelses provision 0,5 % af hovedstol Variabel 
 Ekspeditionsgebyr ved dokumentændringer  1.000,00 kr. 
 Forhåndslånsgaranti 3,25% p.a. Variabel 

 

 

 

Andelsboliglån  

 Standardpakke ved salg af andelsbolig 2.000,00 kr. 
 Adkomsterklæring 1.000,00 kr. 
 Købesumsgaranti  1.500,00 kr. 
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Garantier 

 Oprettelsesgebyr 1,5 % p.a. min. 1.500 kr.  Variabel 
 Udbetalingsgaranti fra Totalkredit 0,00 kr. 
 Garantiprovision, købesumsgaranti 3,25 % p.a. Variabel 
 Øvrige garantier, købesumsgaranti ved projektkøb 3,25 % p.a. min. 

850,00 kr. 
 

Variabel 
 Forlængelse af garanti 1.000,00 kr. 
 Nedskrivning af garanti 1.000,00 kr. 
   

 

Offentlige afgifter og andre afgifter  

 Gebyrmærke til panthaver deklaration af bil (variabelt i forhold til 
forsikringsselskab)  

 
950,00 kr. 

 Tinglysning af pantebrev 1.730,00 kr. 
 Tinglysning af pantebrev, 1,45 % af hovedstol/forhøjelse Variabel 
 Tinglysning af bil og løsøre, 1,50 % af hovedstol/forhøjelse Variabel 
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Overførsler til/fra udland 

 Overførsel til udenlandsk konto (2 dage) 200,00 kr. 
 Ekspresoverførsel til udenlandsk konto (1 dag) 1 ‰ + 400 kr. 
 Udenlandsoverførsler: betaling af modtagers gebyr 200,00 kr. 
 Udenlandsoverførsler, ændring/tilbagekaldelse  350,00 kr. 
 Udenlandsoverførsler, efterbehandling 75,00 kr.  
 Meddelelse til bank eller manglende IBAN/BIC 75,00 kr. 
 Reparationsgebyr 200,00 kr. 
 Bedragerisager 700,00 – 1400,00 kr. 
 Udenlandsoverførsler, ved fejl i oplysninger om beløbsmodtager betaler kunden 

omkostninger som pålægges Fælleskassen  
 Modtagelse af overførsel fra udlandet 60,00 kr. 
 SEPA-betaling 175,00 kr. 
 SEPA-Direct 30,00 kr. 
 SEPA-Direct afvisning 200,00 kr. 
  

*1) Dækker danske omkostninger. Udenlandske omkostninger betales af modtageren. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udland 
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Investeringskonto FRI 

 Påkrævet formue  1,00 kr. 
 Opsparings-/kontotype  Private frie midler 

Opsparingskonto 
 Oprettelse  0,00 kr. 
 Kurtage  0% 
 Administrationsgebyr 0,45% - 0,60%* 
 Forvaltningsprovision 0,63% - 1,29%* 
 Moms af porteføljehonorar 0% 
 Samlede årlige omkostninger i alt 1,08 % - 1,89 %* 
  

*afhængig af investeringsstrategi baseret risiko og tidshorisont 
*se mere på https://investeringskontofri.dk/ 

 

Lokal Puljeinvest 

 Påkrævet formue 1kr.  
 Opsparings-/kontotype Aldersopsparing, kapital – og 

ratepension, børneopsparing 
 Oprettelse  0 kr.  
 Kurtage 0% 
 Administrationsgebyr 0,10% - 0,75%* 
 Forvaltningsprovision 0,17% - 0,75%* 
 Moms af porteføljehonorar 0% 
   
 Puljeskift 200 kr. 
 Udtrædelse af pulje 250 kr. (ny) 
 Samlede årlige omkostninger i alt 0,27 % - 1,50 %* 
  

*afhængig af investeringsstrategi baseret risiko og tidshorisont 
* se mere på www.lokalpuljeinvest.dk/faelleskassen 

  

Investeringsprodukter 
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Depotgebyr danske værdipapirer 

 Årlig samleudskrift, der indeholder depotudskrift  0,00 kr. 
 Oprettelse af sikkerhedsdepot  0,00 kr. 
 Renteadvisering  *)15,00 kr. 
 Udbytteadvisering.  *)15,00 kr. 
 Udtrækningsadvisering 15,00 kr. 
 Nominel ændring *)10,00 kr. 
 Ændringsmeddelelse *)20,00 kr. 
 Øvrige udskrifter *)25,00 kr. 
 Fondskode pr. år *)25,00 kr. 
 Kontogebyr pr. VP-konto pr. år *)50,00 kr. 
 Transaktionsgebyr *)20,00 kr. 
 Indlæggelse af handels-/spørgefuldmagt 0,00 kr. 
 VP-konto til VP-konto overførsel pr. fondskode 150,00 kr. 

Maks 500,00 kr. pr. depot 
  

*) For aktier, konvertible obligationer og investeringsbeviser betales gebyret af 
aktieselskabet. 

  
 

Depotgebyr for udenlandske værdipapirer  

 Opbevaring pr. fondskode p.a. 500,00 kr. 
 Handel – Kurtage 0,75 af kursværdi min. 500,00 kr. Variabel  
 Handel via netbank 0,75 5 af kursværdi min. 350,00 kr.  Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depot 
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Kurtage for danske værdipapirer i VP 

 Børsnoterede aktier samt investeringsbeviser  

   - handler med aktier op til 100.000 kr. 0,75 % af kursværdi  
min. 200,00 kr. maks. 500,00 kr. 

   - handler med investeringsbeviser 0,75 % af kursværdi  
min. 200,00 kr. maks. 500,00 kr. 

   - handler over 100.000 i kursværdi 0,50 % af kursværdi  
Intet maks. 

 Børsnoterede obligationer  

   - handler op til 3.000.000 kr. 1,50 ‰ af kursværdi  
min. 200,00 kr. maks. 3000,00 kr. 

   - alle handler over nominelt 3.000.000 1,00 ‰ af kursværdi  
   Limiteret handel 100,00 kr. 
 Låneudbetaling / indfrielse (3-5 dags valør) 1,50 ‰ af kursværdi. min. 200,00 kr. 

+ kursskæring +/- 0,200 
 Afkøb af kundens egne værdipapirer  

   (Salg af egne værdipapirer i pensionsdepot til eget åbent depot i forbindelse med  
  ophævelse af pensionsordning eller ved salg fra åbent depot til pensionsdepot) 
  Der beregnes almindelig kurtage af den ene handel 

 

 

Omkostninger for udenlandske værdipapirer  

   
 Handel - Kurtage 0,75 % af kursværdi min. 500,00 kr.  
 Handel via netbank -kurtage 0,75 % af kursværdi min. 350,00 kr.  

 

 

Afregningskurser for værdipapirer 

 • Gennemsnitskurshandler noteret på Københavns Fondsbørs.  

• Værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs afregnes til en kurs, der ligger 
på eller indenfor den aktuelle bedste kurs og udbud. 

• Handel til gennemsnitskurs afregnes som den af Københavns Fondsbørs 
vægtede gennemsnitskurs kl. 15.30 for ”alle handler”. Udover handelsprisen 
beregnes i nogle tilfælde et kurstillæg eller kursfradrag. Se nedenfor. 

 Obligationer  

   Handler  Kursskæring 
   - kunders køb (maksimalt) +/- 0,20  
   - kunders salg (maksimalt) +/- 0,20 
     
 Aktier  

   Handler med kursværdi under kr. 30.000  
   - kunders køb tillægges 0,5 % af handlekursen 
   - kunders salg fratrækkes 0,5 % af handlekursen 
   Handler med kursværdi på kr. 30.000 og derover Intet tillæg/fradrag 

Værdipapirhandel 
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Afregning 
 • Uanset hvilken handelsform du vælger, gælder det, at en ordre om køb eller 

salg af danske værdipapirer enten afregnes ved direkte handel over 
Københavns Fondsbørs eller afregnes til samme eller bedre kurs, som der 
kunne være afregnet med på Københavns Fondsbørs på samme tidspunkt 
(ekskl. omkostninger). Fælleskassen vil bestræbe sig på altid at opnå de bedste 
vilkår for afregning under iagttagelse af tid, mængde og handelsvilkår i øvrigt. 

• Efter at vi er blevet bekendt med din ordre, sikrer vi os, at ordren indeholder 
tilstrækkelige oplysninger til korrekt behandling, og desuden om 
fuldmagtsforhold mv. er opfyldt. Herefter påbegyndes overvågning 
af/ekspederes din ordre uden ugrundet ophold og som regel inden for en time. 
Hvor lang tid, der skal bruges til kontrol af ordren, afhænger blandt andet af 
henvendelsens karakter, (om ordren er modtaget via Fælleskassens netbank, 
ved personlig henvendelse, pr. brev eller pr. telefon), værdipapiret, 
handelsform og forholdene i øvrigt. 
 

 

 

 

Pension  

 Overførsel af pension til andet pengeinstitut eller forsikringsselskab 850,00 kr. 
 Opgørelse af pension i utide 850,00 kr. 
 Sammenlægning/omlægning af pensioner 850,00 kr. 
 Delhævning på pension pr. gang 850,00 kr. 
 • Vi arbejder sammen med Nærpension, Letsikring og Privatsikring om at sikre 

dig og dine kære. Kontakt din rådgiver og hør hvad vi kan gøre for dig. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pension og forsikring  
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Andelskassen Fælleskassen 

Bernhard Bangs Allé 27 

2000 Frederiksberg 

CVR 69556728 

 


