Gebyrer pr. 1. januar 2018
Visa/Dankort
Udstedelse af Visa/Dankort ..................... kr.
Årligt kontogebyr lønkonto ...................... kr.
Årligt kortgebyr – Visa/Dankort................ kr.
Hævning i andre bankers automater……. kr.
Hævning i pengeautomater i udlandet med
Visa/Dankort 1 %, dog minimum .............. kr.
Fremskaffelse af nota indløst i Danmark.. kr.

Gebyrer er gældende for private kunder

175,00
108,00
150,00
5,00
30,00
75,00

Spærring af Visa/Dankort
på kundens foranledning ………………….kr.
Spærring via NETS direkte………………..
Spærring af Visa/Dankort af Oikos……….kr.
Genbestilling af pinkode .......................... kr.
Hastebestilling af Visakort ………………...kr.
Indsigelse til NETS mod uberettiget træk kr.
Uberettiget indsigelse til NETS mod træk,,kr.

50,00
gratis
200,00
75,00
200,00
0,00
500,00

Internt hævekort
Udstedelse af internt hævekort.…………..kr.
Årligt kontogebyr lønkonto med hævekort kr.

175,00
108,00

Udbetaling og indbetaling af kontanter
på Oikos’ kontorer ....................................

gratis

Indbetalingskort/girokort
Betaling via konto ..................................... kr.
Betaling via konto og brev med kvittering kr.

30,00
40,00

Forespørgsler
Oplysninger om saldi og posteringer ........ kr.
Fremsendelse af kontoudtog ……………. kr.
Soliditetsforespørgsel (afgivende) ............ kr.

30,00
30,00
600,00

Overførsler
Oprettelse af BS (betalingsservice)………kr.
Sletning af BS aftale………………………..kr.
Til konto i andet pengeinstitut …………….kr.
Til konto i andet pengeinstitut og
brev med kvittering …………………………kr.

30,00
30,00
30,00
40,00

Netbank
Årligt gebyr ............................................... kr. 132,00
Ovf. til konto i andet pengeinstitut..……… kr.
1,00
Sammedagsoverførsel ............................ kr.
1,00
Ovf. til anden bank med lang advisering .. kr.
15,00
Ovf. til anden bank med straksadvisering kr.
30,00
Betaling af indbetalingskort/girokort……...kr.
1,00
Ovf. til egne og andres konti i Oikos………
gratis
Udenlandsk ovf. i Euro til EU lande………..kr. 20,00
Udenlandsk ovf. til andre end EU lande…. kr. 50,00
Udenlandsk ovf. Ekspres…………1 0/00 + kr. 290,00
Pensionsordning:
Ophævelse ved ovf. til andet pengeinstitut.kr. 600,00
Delhævning på pensionsordning…………..kr. 600,00
Opgørelse af pension i utide………………..kr. 600,00

Udenlandske overførsler via Oikos
Udenlandsk overførsel .…………...……….kr. 200,00
Ekspres overførsel
(1 promille tillægges gebyret) …………….kr. 400,00
Betaling udenlandske omkostninger ........ kr. 200,00
Gebyr udlån
Dokumentgebyr ........................................ kr. 700,00
Stiftelsesprovision 2 %, maksimalt ........... kr. 7.500,00
Gebyr for udfærdigelse af ejerpantebrev . kr. 700,00
Gebyr for påtegninger på ejerpantebreve kr. 700,00
Gebyr for bevilget overtræk
i max. 3 måneder: 2 %, dog minimum……kr. 100,00
Frafald af låneydelse……………………….kr. 250,00
Salg af ejerbolig/omprioriteringer
Oprettelse af sag ...................................... kr. 3.000,00
Dækker: Tinglysning af realkreditlån, kurskontrakt,
indeståelse for retsanmærkninger og indfrielse af
maks. 2 lån. Gebyr for indfrielse af pantebreve
pr. stk. herefter…………………………….. kr. 700,00
Ejerboligsager
Boligsagsgebyr ved køb ........................... kr. 4.000,00
Rykningspåtegning og Tinglysning……….kr. 1.500,00
Dækker: Beregning, bevilling, rådgivning, sagsekspedition mv. Eventuel gebyr til realkreditinstitut for
hjemtagelse af realkredit lån, samt sagsgebyr til
Oikos’ samarbejdspartner for garanti mv.
Garantier:
Dokumentgebyr ........................................ kr. 700,00
Løbende provision – garanti ..................... 0,5% p.a.
Erhvervskonti og Foreningskonti:
Oprettelse af erhvervskonto*..……………..kr. 700,00
Oprettelse af foreningskonto*…………….. kr. 700,00
Ændringer i tegningsberettiget mv……….. kr. 250,00
* for at være erhvervs og/eller foreningskunde skal
der tilkøbes minimum 1.000 kr. i andelskapital i Oikos.
Erhvervskonti forudsætter helkundeforhold med
privatengagement.
Flytning engagement til andet pengeinstitut
Flytning af konto/hele engagementet ...... kr. 250,00
Sletning af underpant på ejerpantebrev…..kr. 800,00
Rykkerbrev ved overtræk/misligholdelse
Rykkerskrivelse ........................................ kr.

100,00

Deponeringskonto
Oprettelse af deponeringskonto .............. .kr.

700,00

Timebetaling
Pr. time kr. 700,00 dog mindst……………..kr. 200,00

Andelskapital
I forbindelse med optagelse af alle lånetyper, skal låntager være andelshaver i Oikos for et beløb svarende til 2 %
af det samlede udlånsengagements størrelse, dog maksimum kr. 30.000 for privatkunder.
Andelskapital er risikovillig kapital og dermed ikke omfattet af Garantifonden for indskydere og investorer.
Andelskassen Oikos, CVR. nr: 87334716, www.oikos.dk
Århus: Vestergade 48 F, 1. 8000 Århus C. tlf.: 86 68 23 33 - mail: aarhus@oikos.dk
København: Nørregade 6, 1. 1165 København K. tlf.: 33 36 23 32 - mail: kbh@oikos.dk

