Gebyrer for serviceydelser – pr. 8. februar 2019
Alle priser er i danske kroner.

Konto
Kontooprettelse (Alle kontotyper)

0 kr.

Kontoafgift pr. måned
Coop Konto
Coop Budget
Basal Indlån
Basal Betaling

0 kr.
0 kr.
0 kr.
15 kr.

Udskrifter
0 kr.
15 kr.

Kontoudskrift via netbank og e-Boks pr. stk.
Kontoudskrift med almindelig post pr. stk.

Etableringsomkostninger
Kreditbeløb 20.000 – 74.999 kr.
Kreditbeløb 75.000 – 99.999 kr.
Kreditbeløb 100.000 – 199.999 kr.
Kreditbeløb over 200.000 kr.
Betaling af ydelse
Betaling via Betalingsservice
Betaling via indbetalingskort (FI-kort)

Coop Lån 20+

Coop Lån 50+

MasterCard Kredit

Kassekredit

0 kr.
-

995 kr.
995 kr.
1995 kr.
2995 kr.

0 kr.
-

0 kr.
-

0 kr.
20 kr.

0 kr.
20 kr.

0 kr.
20 kr.

-

Restance og overtræk
Overtræk m.v.
Rykkerbrev ved restance og overtræk pr. stk.
Tilbageførsel af BS-betaling som skyld i overtræk pr. stk.
Tilbageførsel af korttransaktion som skyld i overtræk pr. stk.
Bevilling af overtræk pr. konto
Udskydelse af ydelse pr. lån
Udskydelse af ydelse pr. kredit

100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
0 kr.
100 kr.
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Net- og mobilbank
Årsgebyrer
Oprettelse
Årligt abonnement
Overførsler
Standardoverførsel af beløb mellem konti i Coop Bank
Standardoverførsel af beløb til andre pengeinstitutter
Straksoverførsel af beløb til andre pengeinstitutter
Betalinger
Tilmelding til Betalingsservice pr. aftale
Betaling af girokort/indbetalingskort pr. stk.

Netbank

Netbank konto-kig

0 kr.
0 kr.

0 kr.
0 kr.

0 kr.
0 kr.
0 kr.

Ej muligt
Ej muligt
Ej muligt

0 kr.
0 kr.

Ej muligt
Ej muligt

’

Betalingstjenester
Overførsler
Konto-til-konto standardoverførsel via Kundeservice
Konto-til-konto straksoverførsel via Kundeservice
Indbetalingskort via kuvert
Kuvert og forsendelse
Betaling af indbetalingskort pr. stk.
Fremsendelse af kvittering for betaling pr. stk.

20 kr.
20 kr.
0 kr.
10 kr.
20 kr.

ØkonomiSikring på lån og kreditter
ØkonomiSikring Kredit pr. måned
MasterCard Kredit
Kassekredit

0,6 % af månedens gns. udestående saldo
0,6 % af månedens gns. udestående saldo

ØkonomiSikring Lån pr. måned
Coop Lån (Alle lånetyper)
Noter:

6,5 % af den månedlige ydelse

1) Sammen med præmiebetalingen opkræves skadesforsikringsafgift til Skat på 1,1 % af forsikringspræmien.
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Depot og værdipapirhandel*
Depot
Depotoprettelse
Depotafgift pr. måned
Ændringsmeddelelser fra VP pr. stk
Beholdningsændring
Kurtage ved køb/salg
Transaktionsgebyr pr. handel / transaktion

0 kr.
0 kr.
12 kr.

0,15%, dog minimum 29 kr.
12 kr.

Transaktioner – Værdipapirer VP
150 kr.
Overførsel til depot i anden bank pr. ISIN
600 kr.
Overførsel til depot i anden bank max. pr. dag
50 kr.
Overførsel til andet depot i Coop Bank pr. ISIN
200 kr.
Overførsel til andet depot i Coop Bank max. pr. dag
*Bemærk, at det alene er tilladt at købe, sælge og opbevare investeringsbeviser fra investeringsforeningen Coop Opsparing.
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Kort
Visa/Dankort
Kortgebyrer
Oprettelse
Årligt kortgebyr
Erstatningskort
Genbestilling af pinkode
Varekøb
Køb i fysiske butikker og netbutikker i Danmark
1) 2)
Køb i fysiske butikker og netbutikker i udlandet
Kontanthævning
Coop butikker i Danmark
Andre pengeautomater i Danmark
1) 2)
Andre pengeautomater i udlandet
Øvrige gebyrer
3)
Kopi af nota pr. stk.

Forbrugs- og kontanthævegrænser

MasterCard Kreditkort

0 kr.
0 kr.
75 kr.
30 kr.

MasterCard Kredit

0 kr.
0 kr.
75 kr.
30 kr.

0 kr.

0 kr.
0 kr.
75 kr.
30 kr.

0 kr.
Evt. gebyr oplyses af forretningen

0 kr.

0 kr.
7)
5 kr.
1 %, minimum 30 kr.

0 kr.
5 kr.
1 %, minimum 30 kr.

0 kr.
2 %, minimum 50 kr.
2 %, minimum 50 kr.

75 kr.

75 kr.

75 kr.

4)

Kreditmaksimum /
Samlet kreditbeløb
Visa/Dankort
6)
MasterCard Debetkort

MasterCard Debet

Ej muligt
Ej muligt
5.000 kr.
10.000 kr.
20.000 kr.
30.000 kr.
40.000 kr.
50.000 kr.

Maksimalt forbrug
pr. løbende 30 dage
Danmark

Udlandet

Ubegrænset
30.000 kr.

25.000 kr.
30.000 kr.

5.000 kr.
10.000 kr.
20.000 kr.
30.000 kr.
40.000 kr.
50.000 kr.

Maksimal kontant udbetaling
5)
pr. dag
Fremmede
Coop Butik
pengeautomater
4.000 kr.
2.000 kr.
4.000 kr.
2.000 kr.
4.000 kr.
4.000 kr.
4.000 kr.
4.000 kr.
4.000 kr.
4.000 kr.
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1.000 kr.
1.500 kr.
2.000 kr.
3.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.

Maksimal kontant udbetaling
pr. løbende 30 dage
Fremmede
Coop Butik
pengeautomater
4.000 kr. pr. dag
2.000 kr. pr. dag
30.000 kr.
30.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
20.000 kr.
30.000 kr.
40.000 kr.
50.000 kr.

2.500 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
15.000 kr.
20.000 kr.
25.000 kr.

Noter:
1) 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: Omregning fra den lokale valuta til US dollar (USD). Herefter omregnes til danske kroner (DKK) som ved andre valutaer, jf.
ovenstående. Undtagelser kan forekomme.
2) 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: Omregning fra den lokale valuta til US dollar (USD). Herefter
omregnes til danske kroner (DKK) som ved andre valutaer, jf. ovenstående. Undtagelser kan forekomme.
3) Hvis notapostering er korrekt.
4) Forbrugs- og kontanthævegrænser afhænger af det individuelt aftalte kreditmaksimum. Der kan samlet ved hæve- og betalingstransaktioner højest bruges det individuelt aftalte
kreditmaksimum.
5) Lokale begrænsninger kan forekomme.
6) Kortet har saldokontrol. Kunden kan maksimalt bruge og hæve det beløb, der står på den tilhørende konto.
7) Kontanthævninger i Danmark, der er gennemført som en VISA transaktion, bliver betragtet som en kontanthævning i udlandet, og transaktionen bliver gebyrbelagt som en kontanthævning i
udlandet. Pengeautomater, som ikke skilter med dankort-logoet, er ikke med i dankortsamarbejdet, og transaktionen vil automatisk blive gennemført som en VISA transaktion i disse
automater.
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