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Prisliste – gældende fra 1. april 2023  

 

Alle priser er i danske kroner.   

Kundepakkerne er til dig, som har brug for konti og betalingskort.  

Kundepakker 1 
 

Coop medlem  Ikke medlem af Coop 

Coop Bank Hverdag  
- De konti, som du har behov for 
- 2 betalingskort 2 
- Mobilbank 
- Netbank 

0 kr. pr. md. 3 25 kr. pr. md.  25 kr. pr. md. 3 40 kr. pr. md. 

Coop Bank Ung 0-17  
- De konti, som du har behov for 

- 1 Mastercard Debet 2 (fra 8 år)  

- Mobilbank                  (fra 13 år) 
- Netbank                     (fra 13 år) 

0 kr. pr. md. 

Coop Bank Ung 18-26 4 
- De konti, som du har behov for 

- 1 betalingskort 2 5 

- Mobilbank 
- Netbank  

0 kr. pr. md. 

  

 
1 Du kan læse mere om vores kundepakker her: Coop Bank Hverdag og Coop Bank Ung 
2 Ekstra kort kan tilkøbes 
3 Pris for dig som opfylder minimum ét af følgende forhold: 

- Har Coop FordelsKonto med automatisk optankning i Coop Appen og tilvalgt fordelen Coop Bank Hverdag – Se nærmere i Vilkår for Coop FordelsKonto, herunder om Coops adgang 
til at ændre i omfang og indhold af fordele i tilknytning til Coop FordelsKonto. 

- Totalkreditlån gennem Coop Bank 
- Udlån i Coop Bank (gælder ikke rentefri finansiering gennem Coop.dk Shopping) 
- Kredit med månedlig gennemsnitlig restgæld over 5.000 kr. 
- Mastercard Kredit med gennemsnitlig rentetilskrivning på minimum 50 kr. pr. måned. 
- Samlet gennemsnitligt indlån og depotværdi over 100.000 kr. (Gælder alle depot- og kontotyper undtagen Basalprodukter). Gennemsnitligt indlån beregnes på forrige måned eller 

gennemsnittet på de seneste 3 måneder forud for måneden for gebyropkrævning.  
4 Kræver NemKonto i Coop Bank. Har du ikke NemKonto, får du kundepakken Coop Bank Hverdag.   
5 Opfylder du ét af vilkårene for gratis Coop Bank Hverdag (se note 2), så har du mulighed for 2 gratis betalingskort. 

https://coopbank.dk/media/2547/coop-bank-hverdag-info.pdf
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoop-medlemsapp.euwest01.umbraco.io%2Ffaq%2Ffaq%2Fvilkar-og-politikker%2Fvilkar-for-coop-fordelskonto%2F&data=05%7C01%7Cpeter.soeholt%40coopbank.dk%7C2c323d4430104f3c9f6b08db3a898ba7%7C00ddf9e6df804581adc37bf0984752e6%7C0%7C0%7C638168134650610696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j93O42Mn0efLZmsFZl87fDR58G1vlNmy742sxTSBmyA%3D&reserved=0
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Betalingstjenester, udskrifter og saldooplysninger 
 

Overførsler (ikke udenlandske)  

Standardoverførsel via netbank/mobilbank mellem egne konti i Coop Bank 0 kr. 

Standardoverførsel via netbank/mobilbank af beløb til andre pengeinstitutter 0 kr. 

Straksoverførsel af beløb til andre pengeinstitutter (medlemmer) 0 kr. 

Straksoverførsel af beløb til andre pengeinstitutter (ikke-medlemmer) 5 kr. 

Konto-til-konto standardoverførsel via Kundeservice 50 kr. 

Konto-til-konto straksoverførsel via Kundeservice 50 kr. 

  

Betalinger  

Tilmelding til Betalingsservice pr. aftale i netbank/mobilbank 0 kr. 

Betaling af indbetalingskort (FI-kort) pr. stk. i netbank/mobilbank 0 kr. 

  

Udskrifter  

Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk. (ordinære) 0 kr. 

Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk. (ekstraordinære) 25 kr. 

Kontoudskrift med almindelig post pr. stk. 25 kr. 

  

Saldooplysninger  

Visning af saldo og øvrige kontooplysninger i netbank/mobilbank 0 kr. 

Oplysning om saldo og øvrige kontooplysninger via Kundeservice 25 kr. 
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Kort 
 

  Visa/Dankort Mastercard Debet Mastercard Kredit 

Kortgebyrer        

Månedligt kortgebyr – kontohaver 6 15 kr. 15 kr. 15 kr. 

Månedligt kortgebyr – fuldmagtshaver 6 15 kr. 15 kr. Ikke muligt 

Erstatningskort  100 kr. 100 kr. 100 kr. 

Genbestilling af pinkode  50 kr. 50 kr. 50 kr. 

Fremsendelse af kort til udlandet 100 kr.  100 kr. 100 kr. 

Ekspreslevering af kort 100 kr.  100 kr. 100 kr. 

    

Varekøb       

Køb i fysiske butikker og netbutikker i Danmark  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Køb i fysiske butikker og netbutikker i udlandet 7 Evt. gebyr oplyses af forretningen 

    

Kontanthævning       

Coop butikker i Danmark 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Pengeautomater i Danmark 15 kr.  15 kr. 2 %, minimum 50 kr. 

Pengeautomater i udlandet 7 15 kr. 15 kr. 2 %, minimum 50 kr. 

    

Øvrige gebyrer       

Kopi af nota pr. stk.8 75 kr. 75 kr. 75 kr. 

 

 
6 Ved kort som ikke er indeholdt i Coop Bank Hverdag eller basale produkter 
7 Når du foretager betalinger i anden valuta end DKK, vil du modtage en push notifikation i din mobilbank eller en besked i din netbank. Hvis du ikke ønsker at modtage disse, kan du let 
afmelde dem i netbanken eller mobilbanken. Ved brug af Visa/Dankort i udlandet sker omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) til den referencekurs, der fremgår af 
http://nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med et tillæg. Europæiske valutaer: Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1 %. Andre valutaer: 
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5 %. Øvrige valutaer, som ikke fremgår af oversigten fra Nets: Omregning fra den lokale valuta til US dollar (USD). 
Herefter omregnes til danske kroner (DKK) som ved andre valutaer, jf. ovenstående. Undtagelser kan forekomme.  
Ved brug af Mastercard i udlandet sker omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) til den referencekurs, der fremgår af http://nets.eu/valutakurser for den enkelte valuta med 
et tillæg. Europæiske valutaer: Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1 % + 0,17 % (Mastercards tillæg). Andre valutaer: Referencekurs på bankdagen før 
transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5 % + 0,90 % (Mastercards tillæg). Øvrige valutaer, som ikke fremgår af oversigten fra Nets: Omregning fra den lokale valuta til US dollar (USD). 
Herefter omregnes til danske kroner (DKK) som ved andre valutaer, jf. ovenstående. Undtagelser kan forekomme. Hvis du ikke allerede har netbank eller mobilbank, vil vi forsøge at 
fremsende en notifikation om vekselkurser via sms. 
8 Hvis notapostering er korrekt 
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  Kreditmaksimum / 
Samlet kreditbeløb  

Maksimalt forbrug 
pr. løbende 30 dage 

Maksimal kontant udbetaling  
pr. dag 9 

Maksimal kontant udbetaling pr. 
løbende 30 dage 

 
Danmark Udlandet Coop Butik 

Fremmede 
pengeautomater 

Coop Butik 
Fremmede 

pengeautomater 

Visa/Dankort Ej muligt Ubegrænset 25.000 kr. 4.000 kr. 2.000 kr. 4.000 kr. pr. dag 2.000 kr. pr. dag 

Mastercard Debetkort 10 Ej muligt 30.000 kr. 30.000 kr. 4.000 kr. 2.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. 

Mastercard Kreditkort 

5.000 kr. 5.000 kr. 4.000 kr. 1.000 kr. 5.000 kr. 2.500 kr. 

10.000 kr. 10.000 kr. 4.000 kr. 1.500 kr. 10.000 kr. 5.000 kr. 

20.000 kr. 20.000 kr. 4.000 kr. 2.000 kr. 20.000 kr. 10.000 kr. 

30.000 kr. 30.000 kr. 4.000 kr. 3.000 kr. 30.000 kr. 15.000 kr. 

40.000 kr. 40.000 kr. 4.000 kr. 4.000 kr. 40.000 kr. 20.000 kr. 

50.000 kr. 50.000 kr. 4.000 kr. 5.000 kr. 50.000 kr. 25.000 kr. 
 

Lån og kreditter CoopLån 20+ CoopLån 50+ Mastercard Kredit Kassekredit 
Etableringsomkostninger / ændringer 

 0–50.000 kr. 0 kr. 

2 % af lånets hovedstol 
(min. 995 kr.) 

0 kr.  500 kr. 

 50.000–75.000 kr. 0 kr.   

 75.000–100.000 kr.    

 100.000–350.000 kr.    

 

ØkonomiSikring på lån og kreditter 11 
 

 

ØkonomiSikring Kredit pr. måned  

Mastercard Kredit  0,6 % af månedens gennemsnitlige udestående saldo    

Kassekredit  0,6 % af månedens gennemsnitlige udestående saldo  

  

ØkonomiSikring Lån pr. måned  

Coop Lån (CoopLån 20+ og CoopLån 50+) 6,5 % af den månedlige ydelse 

 

  

 
9 Lokale begrænsninger kan forekomme. 
10 Kortet har saldokontrol. Kunden kan maksimalt bruge og hæve det beløb, der står på den tilhørende konto. 
11 Sammen med præmiebetalingen opkræves skadesforsikringsafgift til Skatteforvaltningen på 1,1 % af forsikringspræmien. 
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Øvrige gebyrer lån og kredit 

Betaling af ydelse via Coop Konto 0 kr. 

Betaling af ydelse via Betalingsservice 0 kr. 

Betaling af ydelse via indbetalingskort (FI-kort) 30 kr. 

Førtidsindfrielse af lån (gælder ikke CoopLån 20+) 250 kr. 

Udskydelse eller ændring af ydelse, pr. lån / kredit (gælder ikke CoopLån 20+) 325 kr. 

Bevilling af overtræk, pr. konto 250 kr. 

 

Restance og overtræk 

Tilbageførsel af betaling via Betalingsservice som skyld i overtræk, pr. stk. 200 kr. 

Tilbageførsel af korttransaktion som skyld i overtræk, pr. stk. 200 kr. 

Rykkerbrev ved restance og overtræk pr. stk. 100 kr. 

 

Coop Billån 
 

Etableringsomkostninger 
 
 
Rabat på etableringsomkostninger på el- og plug-in-hybridbiler, som er under 3 
år gamle 
 

2,5 % af lånets hovedstol 
(min. 3.500 kr. maks. 7.500 kr.) 

 
-2.500 kr. 

 
 

Omkostninger til offentlige myndigheder 

Fast tinglysningsafgift til staten, v/pant i bilen 1.850 kr. 

Variabel tinglysningsafgift til staten, v/pant i bilen oprundet til hele 100 kr. 1,5 % 

  

Øvrige gebyrer 

Notering af panthavedeklaration hos forsikringsselskab  
(Beregnes ved oprettelse af lån samt ved skift af forsikringsselskab) 

300 kr. 

Panthaverdeklaration (til forsikringsselskabet) 950 kr. 
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Boligfinansiering 
 

Totalkredit 

Ekspeditionsgebyr for lånoptagelse (omlægning / tillægslån) 5.000 kr. 

Ekspeditionsgebyr for lånoptagelse (Køb inklusive garantistillelse) 6.000 kr. 

Lånesagsgebyr (til Totalkredit) 4.000 kr. 

Sagsgaranti, Kontantkøbsgaranti 0 kr. 

Ændring af profil/refinansieringsaftale, pr. stk. (til Totalkredit) 750 kr. 

Ændring af profil/refinansieringsaftale, pr. stk.  750 kr.  

Ændring af profil/refinansieringsaftale ved fornyet kreditvurdering 2.500 kr. 

Kurssikring/Fastkursaftale pr. stk. 500 kr. 

Notering af Kurssikring/Fastkursaftale (til Totalkredit) 200 kr. 

Herudover koster kurssikring et fradrag i forhold til markedskursen. Jo længere kurssikring, jo større kursfradrag. Ved aftalens indgåelse oplyses præcis pris. 

 

Øvrige gebyrer 

Afregningsprovision, realkreditobligationer 0,15 % 

Deponering ved salg af ejendom med indfrielse af 1. lån, herefter 1.000 kr. pr. lån 4.000 kr. 

Deponering ved salg af ejendom uden indfrielser 1.500 kr. 

Ekstraordinært afdrag/indfrielse af kreditforeningslån, pr. lån 1.000 kr. 

Etablering af sikkerhed/underpant til Coop Bank 0 kr. 

Aflysning af sikkerhed/underpant til Coop Bank 0 kr. 

Respektpåtegning ejerpantebrev 1.000 kr. 

Notering af transport, udlæg eller sekundær pant, pr. sag 1.000 kr. 

  

Omkostninger til offentlige myndigheder 

Fast tinglysningsafgift til staten, v/pant i fast ejendom 1.825 kr. 

Variabel tinglysningsafgift til staten, v/pant i fast ejendom 1,45 % 

 

Coop Boliglån12 

Etableringsomkostning for Coop Boliglån mellem 100.000–1.000.000 kr.  1 % af hovedstol (min. 1.500 kr.) 

  

Coop Andelsboliglån13 

Etableringsomkostninger for Coop Andelsboliglån mellem 50.000–3.000.000 kr.  10.000 kr. 

 
12 Forudsætning: NemKonto hos Coop Bank. Lånet optages sammen med Totalkreditlån via Coop Bank. Coop Bank tager sikkerhed i form af ejerpantebrev med pant i fast ejendom. 
13 Forudsætning: NemKonto hos Coop Bank. Coop Bank tager sikkerhed i form af ejerpantebrev (andel) 
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Depot og værdipapirhandel via Coop Bank 
 

Inden- og udenlandske obligationer noteret på Nasdaq København med 
afvikling i VP 

  

Kurtage ved køb/salg 0,10%, dog minimum 29 kr. 

Ved handel er der et særskilt tillæg/fradrag på 0,10 kurspoint.   

Ved handel i EUR fradrages eller tillægges en valutamarginal til den anvendte kurs  +/- 1,25 

  

Inden- og udenlandske aktier og investeringsbeviser noteret på  
Nasdaq København med afvikling i VP  

Kurtage ved køb/salg  0,15%, dog minimum 29 kr. 

Ved strakshandel kan der højest handles 250.000 kr. i kursværdi pr. fondskode pr. 
handel  

Tegnings- og aktieretter 0,75% af kursværdi, dog minimum 50 kr. 

  

Øvrige gebyrer for handel med danske værdipapirer  

Køb/salg mellem egne depoter, pr. nota 100 kr. 

  

Depot  

Depotoprettelse (forudsætter konto i Coop Bank) 0 kr. 

Depotafgift pr. måned 0 kr. 

Beholdningsændringer pr. stk. – afregnes kvartalsvist 12 kr. 

  

Transaktioner – Værdipapirer VP   

Overførsel til depot i anden bank pr. ISIN 150 kr. 

Overførsel til depot i anden bank max. pr. dag  600 kr. 

Overførsel til andet depot i Coop Bank pr. ISIN 50 kr. 

Overførsel til andet depot i Coop Bank max. pr. dag 200 kr. 

Navnenotering af aktier, pr. ISIN-kode 
Gratis i forbindelse med køb 

50 kr. 

Renteadvisering 15 kr. 

Udbytteadvisering 15 kr. 

Udtrækningsadvisering 15 kr. 

Ændringsmeddelelser fra VP pr. stk. 12 kr. 

  

Kursinformation fra Nasdaq   

15 min. forsinkelse Gratis 
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Øvrige 
 

Ekstraordinære opgaver 650 kr./time, dog minimum 325 kr. 

 

Basalprodukter 
 

Coop medlem  Ikke medlem af Coop 

Basal Indlån  
- 1 konto 
- 1 Mastercard debet  
- Begrænset netbank med konto-kig 
- Ingen mulighed for Betalingsservice eller overførsler/betalinger via netbank 

15 kr. pr. md. 15 kr. pr. md. 

Basal Betaling 
- De konti, som du har behov for 
- 1 Mastercard Debet 14  
- Mobilbank 
- Netbank 

 
 

30 kr. pr. md. 
 

Oprettelse 100 kr. 

 
 

45 kr. pr. md. 
 

Oprettelse 100 kr. 

 

 
14 Ekstra kort kan tilkøbes 
 


