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Coop Bank Hverdag og Coop Bank Ung 
Gældende fra 1. maj 2023 

 

Coop Bank Hverdag 
 
Coop Bank Hverdag er vores pakke til din daglige økonomi, 
som giver dig mulighed for at oprette de konti, du har behov 
for. I pakken tilbyder vi dig 2 betalingskort, så du altid kan 
være tryg f.eks. på rejsen. 

Prisen for pakken er afhængig af de forretninger, som du har 
hos os, og om du er medlem af Coop. Kunder, der ikke er 
medlemmer af Coop og dermed ikke er medejer af banken, be-
taler en højere pris end Coop medlemmer. Er du endnu ikke 
medlem af Coop, kan du med fordel melde dig ind.  

Du har muligheden for at få Coop Bank Hverdag gratis, hvis du 
samler flere af dine bankforretninger hos os og er medlem af 
Coop. Nedenfor kan du se betingelserne, hvor du, udover 
medlemskab af Coop, blot skal opfylde et af forholdene for at 
opnå gratis Coop Bank Hverdag. 

Coop FordelsKonto 

Har du Coop FordelsKonto med automatisk optankning i Coop 
appen og har du valgt ”Coop Bank Hverdag” som én af dine 
aktive fordele, så opnår du gratis Coop Bank Hverdag. Det be-
tyder, at de måneder, hvor dette er gældende, opnår du gratis 
Coop Bank Hverdag. 

Se nærmere i Vilkår for Coop FordelsKonto, herunder om 
Coops adgang til at ændre i omfang og indhold af fordele i til-
knytning til Coop FordelsKonto.  

Denne fordel gælder hele din husstand under samme med-
lemsnummer, som Coop FordelsKonto er oprettet på. 

Det er status for Coop FordelsKonto den 20. i gebyrmåneden, 
der er afgørende for, om husstanden opnår gratis Coop Bank 
Hverdag. 

OBS!  

Det er en forudsætning, at kundeforhold i Coop Bank er opret-
tet med samme medlemsnummer, som Coop FordelsKonto er 
oprettet på. 

Totalkreditlån 

Vi udbyder Realkreditlån i Coop Bank i samarbejde med Total-
kredit. Du kan enten oprette et nyt lån hos os eller flytte admi-
nistrationen af dit eksisterende Totalkreditlån til os, så opnår 
du gratis Coop Bank Hverdag. 

Du skal være debitor på lånet. Hvis I er 2 debitorer, så opnår I 
begge gratis Coop Bank Hverdag. 

Det er status for Totalkreditlån den 20. i gebyrmåneden, der er 
afgørende for, om du opnår gratis Coop Bank Hverdag. 

Udlån 

Har du et lån i Coop Bank, så får du gratis Coop Bank Hver-
dag: 

Gælder ikke rentefri finansiering gennem Coop.dk Shopping 
eller finansiering af FDB-møbler. 

Du skal være debitor på lånet. Hvis I er 2 debitorer, så opnår I 
begge gratis Coop Bank Hverdag. 

Har du restgæld på et udlån den 20. i gebyrmåneden, så op-
når du gratis Coop Bank Hverdag. 

Kredit  

Har du en gennemsnitlig restgæld over 5.000 kr. på din kredit, 
så opnår du gratis Coop Bank Hverdag.

Beregnes som enten: 

a. den gennemsnitlige restgæld måneden forud for ge-
byrberegningsmåneden er minimum 5.000 kr. eller 

b. den gennemsnitlige restgæld 3 måneder forud for 
gebyrberegningsmåneden er minimum 5.000 kr. pr. 
md. 

 

Hvis blot ét af punkterne er opfyldt, opnår du gratis Coop Bank 
Hverdag. 

Gælder pr. kontohaver. Ved fælles konto fordeles den gen-
nemsnitlige restgæld med 50 % til hver person i opgørelsen.  

Mastercard Kredit 

Har du en gennemsnitlig rentetilskrivning på minimum 50 kr. 
pr. måned, så opnår du gratis Coop Bank Hverdag. 

Beregnes som enten: 

a. rentetilskrivningen i måneden forud for gebyrbereg-
ningsmåneden er minimum 50 kr. eller 

b. rentetilskrivningerne de seneste 3 måneder forud for 
gebyrberegningsmåneden er minimum 50 kr. i gen-
nemsnit pr. md. 

 

Hvis blot ét af punkterne er opfyldt, opnår du gratis Coop Bank 
Hverdag. 

Gennemsnitligt indlån og depotbeholdning på minimum 

100.000 kr. 

Har du samlet gennemsnitligt indlån og depotbeholdning på 
minimum 100.000 kr., så opnår du gratis Coop Bank Hverdag. 

Beregnes som enten: 

a. gennemsnitligt indlån og depotbeholdning i måne-
den forud for gebyrberegningsmåneden over 
100.000 kr.  eller 

b. gennemsnitligt indlån og depotbeholdning de sene-
ste 3 måneder forud for gebyrberegningsmåneden 
er over 100.000 kr. pr. md. 

 

Gælder pr. kontohaver. Ved fælles konti fordeles indestående 
med 50 % til hver i opgørelsen.  

Coop Bank Ung 0-17 
 
Coop Ung 0-17 er vores kundepakke til dig, der er under 18 år. 
Du kan få de konti, som du har behov for, og når du bliver 8 år, 
kan du få dit første kort - et Mastercard debetkort. Når du er 
blevet 13 år, kan du få MitID via Borgerservice, og herefter kan 
du få Netbank og Mobilbank hos os.  

Coop Bank Ung 18-26 
 
Selvom du måske ikke har det store bankbehov endnu, så øn-
sker vi med Coop Bank Ung 18-26 at give dig en attraktiv kun-
depakke til din daglige økonomi, som giver dig mulighed for at 
oprette de konti, du har behov for. I pakken indgår 1 gratis be-
talingskort. For at få pakken kræver det blot, at du har din 
NemKonto i Coop Bank.  

Når dine bankbehov ændres og dine forretninger hos os stiger, 
så kan du få Coop Bank Hverdag med mulighed for 2 gratis 
betalingskort, såfremt du er medlem af Coop og opfylder for-
holdene for Coop Bank Hverdag.  

https://coop-medlemsapp.euwest01.umbraco.io/faq/faq/vilkar-og-politikker/vilkar-for-coop-fordelskonto/
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Har du ikke din NemKonto hos os, så kan du ikke få Coop 
Bank Ung 18-26, men derimod Coop Bank Hverdag. Prisen af-
hænger af dine forretninger hos os, og om du er medlem af 
Coop. 

Hvornår beregnes og opkræves kundegebyrer 
 
Når du opfylder bare ét af ovennævnte forhold, eller hvis du 
ikke længere opfylder minimum ét af forholdene, så reguleres 
prisen.  

Vi foretager gebyrberegning hver den 20. i måneden på bag-
grund af dit kundeforhold. Hvis den 20. ikke er en hverdag, så 
hverdagen inden.  

Vi opkræver det beregnede kundegebyr den sidste bankdag i 
måneden, jf. den til enhver tid gældende prisliste på  
coopbank.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


