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 Side 3 

1. Rentesatser indlån 
Generelle vilkår 

 

Frie indlånsmidler for privatkunder 

• Indestående udover kr. 100.000 pr. person med NemKonto forrentes med -0,60 pct. Debitorrente: 0,60 pct. 

• Indestående for privatkunder uden NemKonto forrentes med -0,75 pct. fra kr. 0,00. Debitorrente: 0,75 pct. 

• Top-Turbo friholdes 

• Basal Indlån og Basal Betalingskonti forrentes med -0,75 pct. fra kr. 0,00. Debitorrente: 0,75 pct. 

 

Pensionsmidler, etablerings- og iværksætterkonti 

• Indestående på pensionskonti udover kr. 25.000 forrentes med -0,60 pct. Debitorrente: 0,60 pct. Puljer friholdes for negativ kreditrente. 

 

Følgende kontotyper er pt. friholdt for negativ kreditrente 

• Børneopsparings- og børnegavekonti 

• Dødsbo under offentligt skifte og gravstedskonti 

 

 

Vi opfordrer dig til at kontakte Faster Andelskasse eller Andelskassen Oikos, for at drøfte muligheder for alternative placeringer, herunder i pensionspuljer eller værdipapirer. 
 

 

1.1. Indlån - Privat 
Kontotype Rente  Særlige vilkår 

Budgetkonto se ovenfor under generelle vilkår   

Dødsbo under offentligt skifte se ovenfor under generelle vilkår   

Ejendoms- og Byggekredit se ovenfor under generelle vilkår   

Privatkonto se ovenfor under generelle vilkår   

Basal Indlån se ovenfor under generelle vilkår  Benytter samme konto som Privatkonto. 

Basal Indlån: Årligt gebyr 188 kr. betales forud. Ingen adgang til kasse, men til pengeautomat. 

Gratis MasterCard Debit til kontoen. Mulighed for Netbank og mobilbank. 

Basal Betaling se ovenfor under generelle vilkår  Benytter samme konto som Privatkonto 
Basal Betaling: Årligt gebyr 600 kr. betales forud. Ingen adgang til kasse, men til pengeautomat. 

MasterCard Debit til kontoen. Mulighed for Netbank, mobilbank og betalingsservice. 

Boligkredit se ovenfor under generelle vilkår   

Topkonto se ovenfor under generelle vilkår  For unge under 30 år – max. indskud kr. 100.000 

Top-Turbo-konto 1,00    For unge i alderen 13 til 15 år – max. indskud i alt kr. 100.000 

Andelshaverkonto se ovenfor under generelle vilkår  Kan kun oprettes af andelshavere 

Aktiesparekonto se ovenfor under generelle vilkår  Kan kun oprettes af privatkunder med skattepligt i Danmark. Begrænset indskud. 

Investering i aktier og investeringsforeningsbeviser med primære aktieandele 

Aldersopsparing se ovenfor under generelle vilkår   

Kapitalpension se ovenfor under generelle vilkår   

Ratepension se ovenfor under generelle vilkår   

SP-ordning se ovenfor under generelle vilkår   
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Boligopsparing se side 3 under generelle vilkår  Kan ikke længere oprettes 

Maksimalt indskud pr. år kr. 25.000 
Kan anvendes til anskaffelse eller forbedring af helårsbolig og indskud i lejlighed. 

Dekort for uretmæssig hævning – pt. 0,00 % 

Børnegavekonto se side 3 under generelle vilkår  Bunden opsparing, der skal oprettes inden udgangen af det år, hvor barnet fylder 14 år. 

Løbetid er minimum 7 år og mindst indtil barnet er fyldt 14 år og maksimalt til udgangen af det kalenderår, 
hvor kontohaver fylder 21 år. 

Ingen grænser for indbetaling 

Dekort ved overførsel til andet pengeinstitut før udløb – pt. 0,05 % 

Børneopsparing se side 3 under generelle vilkår   

Deponeringskonto se side 3 under generelle vilkår   

Etableringskonto se side 3 under generelle vilkår   

Gravstedskonto se side 3 under generelle vilkår   

Iværksætterkonto se side 3 under generelle vilkår   

Klientkonto se side 3 under generelle vilkår   

Selvpensionering se side 3 under generelle vilkår   

Top-Opsparing se side 3 under generelle vilkår  For unge mellem 13 og 30 år 

Max. indskud kr. 100.000 

Kontoen er spærret, men der kan hæves til kørekort, køretøj, bolig, uddannelse m.m. 

12 mdrs. opsigelse se side 3 under generelle vilkår  Kontoen skal opsiges 12 måneder før udbetaling 

Dekort for hævning udenfor opsigelsestidspunktet – pt. 0,00 % 

24 mdrs. opsigelse se side 3 under generelle vilkår  Kontoen skal opsiges 24 måneder før udbetaling 

Dekort for hævning udenfor opsigelsestidspunktet – pt. 0,00 % 

  

Noter vedr. indlån: 

- Der tilskrives negativ kreditrente i henhold til ovenstående generelle vilkår 
- Renter tilskrives kvartårligt bagud hver den 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12. På pensionskonti tilskrives renten dog årligt den 31/12. 

- Rentesatserne er variable og gælder for kontant indestående 

- Såfremt den beregnede rente pr. rentetilskrivningsdatoen ikke overstiger kr. 1,00, tilskrives renten ikke. Dette gælder dog ikke renter på Top-Turbo-konti 
- Gebyrer vedr. indlånskonti fremgår andetsteds i denne Prisbog 

- Beløb over 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kr.) er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang kan ses på 

www.gii.dk. Information kan også fås i Faster Andelskasse eller Andelskassen Oikos 
- Overtræk på indlån betales med overtræksrente på p.t. 13,648 % i debitorrente, som beregnes som et tillæg til debetrenten for indlån 

- Ved bevilget overtræk på indlån betales der merrente på p.t. 6,136 % i debitorrente, som beregnes som et tillæg til debetrenten for indlån 

- Regler for validering fremgår af de almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, som kan udleveres i Faster Andelskasse eller Andelskassen Oikos og læses på hjemmesiden 
www.faster.dk / www.oikos.dk 

 

 

 

 

http://www.gii.dk/
http://www.faster.dk/
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2. Rentesatser udlån - Privat 

2.1. Udlån - Privat 
Kontotype Rente 

i % 

laveste – højeste 

Debitorrente 

i % 

laveste - højeste 

ÅOP 

 

laveste - højeste 

Ydelse 

 

laveste - højeste 

 Etableringsomkostninger  Særlige 

vilkår 

Stiftelsesprovision Dokument 

gebyr 

Tinglysning/pant  

 

B 

 

Billån 

 

3,00 – 10,00 

 

3,03 – 10,38 

 

3,80 – 11,27 

 

Kr. 2.705,85 - 3.391,80 

1,75 % 

min. kr. 1.250 og 

max. kr. 6.000 

 

kr. 1.500 

  

 
B1 

 
Billån 

 

 
3,00 – 10,00 

 
3,03 – 10,38 

 
4,92 – 12,58 

 
Kr. 2.801,99 - 3.512,31 

1,75 % 
min. kr. 1.250 og 

max. kr. 6.000 

 
kr. 1.500 

Dokumentgebyr kr. 1.500 
Afgift kr. 1.750 og Stempel 1,50 % 

Panthaverdeklaration kr. 950 

 

 
C 

 
Boliglån 

 
3,25 – 10,00 

 
3,29 – 10,38 

 
3,48 – 10,68 

 
Kr. 2.205,15 - 4.420,70 

1,75 % 
min. kr. 1.250 og 

max. kr. 10.000 

 
kr. 1.500 

  

 
C1 

 
Boliglån 

 
3,25 – 10,00 

 
3,29 – 10,38 

 
3,65 – 10,96 

 
Kr. 2.251,14 - 4.512,91 

1,75 % 
min. kr. 1.250 og 

max. kr. 10.000 

 
kr. 1.500 

Dokumentgebyr kr. 1.500 
Afgift kr. 1.730 

Stempel 1,45 % 

 

 

C2 

 

Boliglån 

 

3,25 – 10,00 

 

3,29 – 10,38 

 

3,34 – 10,46 

 

Kr. 8.726,03 - 17.493,26 

1,75 % 

min. kr. 1.250 og 
max. kr. 10.000 

 

kr. 1.500 

  

 

C3 

 

Boliglån 

 

3,25 – 10,00 

 

3,29 – 10,38 

 

3,47 – 10,67 

 

Kr. 8.867,66 - 17.777,20 

1,75 % 

min. kr. 1.250 og 
max. kr. 10.000 

 

kr. 1.500 

Dokumentgebyr kr. 1.500 

Afgift kr. 1.730 
Stempel 1,45 % 

 

   

 

D 

 

Andelsboliglån 

 

3,25 – 10,00 

 

3,29 – 10,38 

 

3,48 – 10,68 

 

Kr. 2.213,84 - 4.438,13 

2,00 % 

min. kr. 1.250 og 
max. kr. 15.000 

 

kr. 1.500 

  

 

D1 

 

Andelsboliglån 

 

3,25 – 10,00 

 

3,29 – 10,38 

 

3,66 – 10,97 

 

Kr. 2.259,83 - 4.530,34 

2,00 % 

min. kr. 1.250 og 
max. kr. 15.000 

 

kr. 1.500 

Dokumentgebyr kr. 1.500 

Afgift kr. 1.730 
Stempel 1,45 % 

 

 

D2 

 

Andelsboliglån 

 

3,25 – 10,00 

 

3,29 – 10,38 

 

3,36 – 10,49 

 

Kr. 8.734,72 - 17.510,69 

2,00 % 

min. kr. 1.250 og 

max. kr. 15.000 

 

kr. 1.500 

  

 

D3 

 

Andelsboliglån 

 

3,25 – 10,00 

 

3,29 – 10,38 

 

3,49 – 10,70 

 

Kr. 8.876,79 - 17.795,50 

2,00 % 

min. kr. 1.250 og 

max. kr. 15.000 

 

kr. 1.500 

Dokumentgebyr kr. 1.500 

Afgift kr. 1.730 

Stempel 1,45 % 

 

 

 

E 

 

Privatlån 

 

7,00 – 13,00 

 

7,19 – 13,65 

 

10,24 – 17,06 

 

Kr. 835,79 - 958,33 

 

1,75 % 

min. kr. 1.250 og 

max. kr. 10.000 

 

kr. 1.500 
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2.2. Kreditter – Privat 

 
Kontotype Rente 

i % 

laveste – højeste 

Debitorrente 

i % 

laveste - højeste 

ÅOP 

 

laveste - højeste 

Etableringsomkostninger Særlige vilkår 

Stiftelsesprovision Dokument 

gebyr 

Tinglysning/ 

pant 

 

 
F 

 
Privatkonto 

med kredit 

 
7,00 – 12,00 

 
7,19 – 12,55 

 
8,59 – 14,16 

1,75 % 
min. kr. 1.250 og 

max. kr. 10.000 

 
kr. 1.500 

  

 

G 

 

Byggekredit 

 

2,95 – 9,00 

 

2,98 – 9,31 

 

3,06 – 9,39 

  

kr. 1.500 

 Midlertidig kredit til nybyggeri 

eller om- og tilbygning af fast ejendom. 
 

 

G1 

 

Byggekredit 

 

2,95 – 9,00 

 

2,98 – 9,31 

 

4,00 – 10,42 

  

kr. 1.500 

Dokumentgebyr kr. 1.500 

Afgift kr. 1.730 
Stempel 1,45 % 

Midlertidig kredit til nybyggeri 

eller om- og tilbygning af fast ejendom. 

 

H 

 

Top-konto 
med kredit 

 

6,00 – 12,00 

 

6,14 – 12,55 

 

6,87 – 13,41 

  

kr. 1.500 

  

For unge mellem 18 og 30 år 

 

J 

 

Boligkredit 

 

3,25 – 10,00 

 

3,29 – 10,38 

 

3,46 – 10,69 

1,75 % 

min. kr. 1.250 og 

max. kr. 10.000 

 

kr. 1.500 

  

 

J1 

 

Boligkredit 

 

3,25 – 10,00 

 

3,29 – 10,38 

 

3,65 – 11,02 

1,75 % 

min. kr. 1.250 og 

max. kr. 10.000 

 

kr. 1.500 

Dokumentgebyr kr. 1.500 

Afgift kr. 1.730 

Stempel 1,45 % 
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2.3. MasterCard Kredit 

Kontotype Rente i % Debitorrente 

i % 

ÅOP Løbende 

adgang til kort 

Særlige vilkår 

100 % 50 % 25 % 

MasterCard Standard 0,00 0,00 0,7 1,3 2,7 200,00 Max. trækningsret kr. 30.000 

MasterCard Guld 0,00 0,00 1,8 3,6 7,2 895,00 Max. trækningsret kr. 50.000 

 

 

2.4. Standardforudsætninger for beregning af ÅOP (årlige omkostninger i procent) før skat 

Låntype Samlet kreditbeløb Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse 

F, H Kassekreditter 50.000 5 år Stående lån Ingen 

J, J1 Boligkredit 300.000 20 år Stående lån Eventuel sikkerhedsstillelse afhænger af det samlede engagement med 

andelskassen 

G, G1 Byggekredit 1.000.000 2 år Stående lån Eventuel sikkerhedsstillelse afhænger af det samlede engagement med 
andelskassen 

B, B1 Billån 200.000 7 år Annuitetslån Eventuel sikkerhedsstillelse afhænger af det samlede engagement med 

andelskassen 

C, C1  

D, D1 

Boliglån 

Andelsboliglån 

500.000 30 år Annuitetslån Eventuel sikkerhedsstillelse afhænger af det samlede engagement med 

andelskassen 

C2, C3 

D2, D3 

Boliglån 

Andelsboliglån 

2.000.000 30 år Annuitetslån Eventuel sikkerhedsstillelse afhænger af det samlede engagement med 

andelskassen 

E Privatlån 40.000 5 år Annuitetslån Ingen 
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2.5. Generelle betingelser 

 

Øvrige vilkår 
- Alle lån er annuitetslån, med mindre andet er anført 

- Alle rentesatser er variable – der tages forbehold for pris-, rente- og provisionsændringer 

- Renter tilskrives kvartårligt bagud hver den 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12 

- Eventuel sikkerhedsstillelse afhænger af det samlede engagement med andelskassen 

- Aktuel sats og ændringer adviseres på kontoudtog og netbank i det omfang, der er registreret trækningsret på kontoen 

- Advisering sker med både pålydende rente og debitorrente sats 
- Regler for validering fremgår af de almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, som kan udleveres i Faster Andelskasse/Andelskassen Oikos og læses på hjemmesiden www.faster.dk / 

www.oikos.dk 

- Ubevilget overtræk på kreditter betales med overtræksrente på p.t. 13,648 % i debitorrente, der beregnes som et tillæg til renten 
- Ved bevilget overtræk betales der merrente på p.t. 6,136 % i debitorrente, der beregnes som et tillæg til renten 

- Der er ingen løbende provisioner på udlån og kreditter til privatkunder 

 

http://www.faster.dk/
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3. Gebyrer m.m. 
3.1. Forsikring 

Område Bemærkninger Pris 

PFA/Letpension Etablering 200,00 kr. 

Årligt administrationsgebyr 150,00 kr. 

 

3.2. Pension 

Område Bemærkninger Pris 

Pensionskonti Gebyr for ekspedition af pensionsordning – pr. konto 1.000,00 kr. 

Gebyr for overførsel af Livrente til Letpension (via Faster) Individuelt 

 

3.3. Dankort & Visa/Dankort 

Område Bemærkninger Pris 

Dankort - Lukket for nye 

bestillinger 

Løbende adgang til kort (gratis for unge under 30 år) 200,00 kr. 

Haste-bestilling 300,00 kr. 

Anvendelse som betalingskort 0,00 kr. 

Anvendelse i KONTANTEN pengeautomater 0,00 kr. 

Anvendelse i øvrige pengeautomater – pr. hævning 7,00 kr. 

Spærring i forbindelse med overtræk 300,00 kr. 

Returnering af hævning pga. manglende dækning 300,00 kr. 

Visa/Dankort Løbende adgang til kort (gratis for unge under 30 år) 200,00 kr. 

Haste-bestilling 300,00 kr. 

Anvendelse som betalingskort 0,00 kr. 

Anvendelse i KONTANTEN pengeautomater i Danmark 0,00 kr. 

Anvendelse i øvrige pengeautomater i Danmark – pr. hævning 7,00 kr. 

Anvendelse i udlandet i pengeautomater: 

 udbetaling i Euro indenfor Europa 

 udbetaling i Euro udenfor Europa 

 udbetaling i øvrige valutaer 

 

7,00 kr. 

1,0 % – min. 30,00 kr. 

1,0 % – min. 30,00 kr. 

Spærring i forbindelse med ubevilget overtræk 300,00 kr. 

Returnering af hævning pga. manglende dækning 300,00 kr. 

Design dit eget kort: Første kort er gratis – efterfølgende kort pr. stk. 

(Prisen er udover det årlige gebyr) 

75,00 kr. 

Genfremsend PIN-kode PIN-kode glemt – ny bestilt af Faster/Oikos 75,00 kr. 

PIN-kode glemt – ny bestilt i Netbanken 30,00 kr. 

Kortgebyr indsigelse Indsigelse mod korttransaktion 

Får kunden medhold i indsigelsen betales gebyret ikke. 

500,00 kr. 

Kortgebyr nota kopi Notakopi (betales kun, hvis notaen er OK) 500,00 kr. 

Referencekurs ved brug i 

udlandet 

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser: 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,0 % 

Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser: 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5 %. 

Undtagelser kan forekomme. 

Øvrige valutaer: 

Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.  

Undtagelser kan forekomme. 

Begrænsninger i 

anvendelsen af 

Dankort & Visa/Dankort 

Hos betalings modtagere, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder forhand-

lere af lotterisedler, væddeløbsbaner, kasinoer og lignende, gælder en begrænsning i an-

vendelsen på 5.000 kr. pr. dag. 

Kontant udbetalinger 

ved anvendelse af 

Dankort og Visa/Dankort 

Som kunde i Faster/Oikos, kan du i KONTANTEN automater pr. døgn hæve 6.000 kr. 

forudsat, at der er dækning på kontoen. 

I øvrige danske pengeautomater kan der pr. døgn hæves max. 2.000 kr. 

Det samlede forbrug i udlandet må ikke overstige 25.000 kr. pr. løbende 30 dage 

(kun gældende for Visa) 

 

http://www.nets.eu/valutakurser
http://www.nets.eu/valutakurser
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3.4. MasterCard Debit 

Område Bemærkninger Pris 

MasterCard Debit Løbende adgang til kort (gratis for unge under 30 år) 200,00 kr. 

Hastebestilling 300,00 kr. 

Anvendelse i KONTANTEN pengeautomater i Danmark 0,00 kr. 

Anvendelse i øvrige pengeautomater i Danmark – pr. hævning 7,00 kr. 

Anvendelse i udlandet i pengeautomater: 

 udbetaling i Euro indenfor Europa 

 udbetaling i Euro udenfor Europa 

 udbetaling i øvrige valutaer 

 

7,00 kr. 

1,0 % – min. 30,00 kr. 

1,0 % – min. 30,00 kr. 

Design dit eget kort: Første kort er gratis – efterfølgende kort pr. stk. 

(Prisen er udover det årlige gebyr) 

75,00 kr. 

Genfremsend PIN-kode PIN-kode glemt – ny bestilt af Faster/Oikos 75,00 kr. 

PIN-kode glemt – ny bestilt i Netbanken 30,00 kr. 

Kortgebyr indsigelse Indsigelse mod korttransaktion 

Får kunden medhold i indsigelsen betales gebyret ikke. 

500,00 kr. 

Kortgebyr nota kopi Notakopi (betales kun, hvis notaen er OK) 500,00 kr. 

Referencekurs ved brug i 

udlandet: 

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser: 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5% 

Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser: 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2 %. 

Undtagelser kan forekomme. 

Øvrige valutaer 

Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.  

Undtagelser kan forekomme. 

 

3.5. MasterCard Kredit 

Område Bemærkninger Pris 

MasterCard standard Løbende adgang til kort 200,00 kr. 

Familiekort standard Løbende adgang til kort 

Suppleringskort uden forsikring 

150,00 kr. 

MasterCard Guld Løbende adgang til kort 895,00 kr. 

Familiekort Guld Løbende adgang til kort 

Suppleringskort uden forsikring 

200,00 kr. 

MasterCard kredit generelt Fornyelse af kort (slidt / knækket) 75,00 kr. 

Haste-bestilling 300,00 kr. 

PIN-kode glemt – ny bestilt af Faster/Oikos 75,00 kr. 

PIN-kode glemt – ny bestilt i Netbanken 30,00 kr. 

Spærring i forbindelse med ubevilget overtræk 300,00 kr. 

Returnering af hævning pga. manglende dækning 300,00 kr. 

Indsigelse mod korttransaktion 

Får kunden medhold i indsigelse betales gebyret ikke 

500,00 kr. 

Notakopi (betales kun, hvis notaen er OK) 500,00 kr. 

Hævning af kontanter – egen automat 2,0 % - min. 50,00 kr. 

Hævning af kontanter – fremmede automater i ind- og udland 2,0 % - min. 50,00 kr. 

Hævning af kontanter – fremmede pengeinstitutter 2,0 % - min. 50,00 kr. 

Folketinget har bestemt, at danske og udenlandske udstedte kort skal behandles ens. 

Forretningerne har derfor, på dansk udstedte kreditkort, mulighed for at opkræve et ge-

byr, svarende til det, forretningen selv betaler til indløser. Gebyret kan variere og forret-

ningen skal skilte med, at de opkræver gebyr samt gebyrets størrelse. 

Referencekurs ved brug i 

udlandet 

Europæiske valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5 % 

Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2,0 %. 

Undtagelser kan forekomme. 

Øvrige valutaer 

Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.  

Undtagelser kan forekomme. 

http://www.nets.eu/valutakurser
http://www.nets.eu/valutakurser
http://www.nets.eu/valutakurser
http://www.nets.eu/valutakurser
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3.6. Kundegebyr 

Område Bemærkninger Pris 

Kundegebyr Delkunder over 30 år, som har nemkonto i andet pengeinstitut. 

 

Kunder med basal betalingskonto eller basal indlånskonto 

betaler ikke kundegebyr. 

Pr. kvartal 75,00 kr. 

 

 

 

 

 

3.7. Indbetalings- og girokort, overførsel m.m. 

Område Bemærkninger Pris 

Betaling foretaget af 

Faster/Oikos 

Betaling af indbetalings- og girokort pr. betaling 50,00 kr. 

Betaling af indbetalings- og girokort til andre kunder i 

Faster/Oikos 

50,00 kr. 

Bekræftelse af girokort-betaling enten pr. telefon eller mail 

overfor modtager 

60,00 kr. 

Overførsel foretaget af 

Faster/Oikos 

Pengeoverførsel mellem egne konti i Faster/Oikos 30,00 kr. 

Pengeoverførsel til anden kunde i Faster/Oikos 40,00 kr. 

Pengeoverførsel til anden bank (modtages næste bankdag) 50,00 kr. 

Sammedagsoverførsel til anden bank – skal ske inden kl. 12.00 50,00 kr. 

Straksoverførsel til anden bank – er straks på modtagers konto 60,00 kr. 

Bekræftelse af overførsel pr. tlf. eller mail overfor modtager 60,00 kr. 

Returnering Returnering af indbetalings- og girokort pga. manglende 

dækning 

300,00 kr. 
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3.8. Valuta og udland 

Område Bemærkninger Pris 

Valuta 

fra pengeautomat hos 

Faster Andelskasse 

Køb af valuta i pengeautomat – kun EURO 35,00 kr. 

Køb af valuta i pengeautomat/ikke kunder – kun EURO 70,00 kr. 

Nødkontanter Nødkontanter via Money Gram – fx ved mistet kort 750,00 kr. 
+ gebyr t/betalingsformidler 

Udenlandsk overførsel Pengeoverførsel til udlandet (undtagen Euro) 
Bestilling senest kl. 14:00 (2 bankdage) 

250,00 kr. 

Pengeoverførsel til udlandet (undtagen Euro) i Netbank 
Bestilling senest kl. 14:00 (2 bankdage) 

50,00 kr. 

Hurtigoverførsel til udlandet (undtagen Euro) ved kassen og i 

Netbank. Bestilling senest kl. 14:00 (1 bankdag) 

5 ‰ + 525,00 kr. 

USD og EUR kan overføres valør samme dag 
Bestilling senest kl. 14:00 (1 bankdag) 

5 ‰ + 550,00 kr. 

Euro-betalinger indenfor EU/EØS ved kassen 
Bestilling senest kl. 14:00 (1 bankdag) 
Indenfor EU/EØS, i EUR max. 50.000, ikke haster IBAN og BIC oplyst og ge-

byr som SHA) 

125,00 kr. 

Euro-betalinger indenfor EU/EØS i Netbank 
Bestilling senest kl. 14:00 (1 bankdag) 
Indenfor EU/EØS, i EUR max. 50.000, ikke haster IBAN og BIC oplyst og ge-

byr som SHA) 

30,00 kr. 

SEPA-betaling ved kassen 
Bestilling senest kl. 14:00 (1 bankdag). Indenfor EU/EØS, i EUR, ikke haster 
IBAN og BIC oplyst og gebyr som SHA) 

125,00 kr. 

SEPA-betaling i Netbank 
Bestilling senest kl. 14:00 (1 bankdag). Indenfor EU/EØS, i EUR, ikke haster 

IBAN og BIC oplyst og gebyr som SHA) 

30,00 kr. 

Mangler eller forkert IBAN nr. ved ekspedition i kassen og 

Netbank 

100,00 kr. 

Mangler eller forkert SWIFT-adresse (BIC nr.) ved ekspedi-

tion i kassen og Netbank 

100,00 kr. 

Standardgebyr, hvor afsender betaler beløbsmodtagers omkost-

ninger i udlandet ved kassen og i Netbank 

250,00 kr. 

Tilbagekaldelse/ændring på kundens foranledning 
+ eventuelle udenlandske omkostninger 

350,00 kr. 

Modtagelse af overførsel fra udlandet 75,00 kr. 

Modtagelse af overførsel fra udlandet i EUR via. SWIFT, 

SEPA, EBA eller Target 

30,00 kr. 

Target overførsel (0 bankdage i EUR til EU-lande) 
Bestilling senest kl. 15:00 

1 ‰ + 500,00 kr. 

Reparationsgebyr – fejl i oplysninger på udenlandsk overførsel var.  min. 250,00 kr. 

 Kopi af SWIFT 50,00 kr. 

 Bedragerisager 1.000,00 kr. 

 Sletning af betaling 50,00 kr. 

 Returnering af modtaget betaling 100,00 kr. 
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3.9. Betalings- og budgetservice 

Område Bemærkninger Pris 

Betalingsservice Oprettelse af aftaler 0,00 kr. 

Afvisning / tilbageførsel af betalinger 0,00 kr. 

Rekvisition af betalingsoversiger 200,00 kr. 

Betalingsreturnering grundet manglende dækning 300,00 kr. 

Budgetservice Årligt gebyr til dækning af ajourføring af budgetskema. 

Tilbydes kun til eksisterende kunder pr. 1.08.2021. 

Der laves ikke nye aftaler om budgetservice. 

Unge under 30 år tilbydes et gratis budget. 

1.000,00 kr. 

 

3.10. Homebanking 

Område Bemærkninger Pris 

Info-Service Gebyr pr.: SMS E-mail 

Indsat eller hævet beløb større end… 0,00 kr. 0,00 kr. 
Saldo på konto mindre end… 0,00 kr. 0,00 kr. 
Overtræk større end… 0,00 kr. 0,00 kr. 
VISA-korttransaktion gennemført 0,00 kr. 0,00 kr. 
Afvisning i Netbank pga. manglende dækning 0,00 kr. 0,00 kr. 
Straksoverførsel ej gennemført 0,00 kr. 0,00 kr. 
Fondshandel gennemført 0,00 kr. 0,00 kr. 
Bruger spærret 0,00 kr. 0,00 kr. 
Kort spærret 0,00 kr. 0,00 kr. 
Elektronisk indbetalingskort modtaget i Netbank 0,00 kr. 0,00 kr. 
Besked i Netbank fra rådgiver 0,00 kr. 0,00 kr. 

Netbank Fast årlig afgift – under 30 år 0,00 kr. 

Fast årlig afgift 200,00 kr. 

Kontokig Fast årlig afgift 0,00 kr. 

Mobilbank Fast årlig afgift 0,00 kr. 

Betalinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejltransaktion 

Betaling af giro- og indbetalingskort pr. betaling 2,00 kr. 

Pengeoverførsel til anden kunde i Faster/Oikos 0,00 kr. 

Pengeoverførsel til anden bank (modtages næste bankdag) 1,50 kr. 

Sammedags-overførsel til anden bank – registreres inden kl. 12.00 2,50 kr. 

Straksoverførsel til anden bank – privat 
er straks på modtagers konto 

3,00 kr. 

Pengeoverførsel med kvittering 30,00 kr. 

Opstilling af budget 0,00 kr. 

Udenlandsk overførsel via Netbank – se under ”Valuta og Udland” 

Pengeoverførsel via Netbank returneret pga. fejl i modtager-

oplysninger 

30,50 kr. 
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3.11. Bankboks og Døgnboks 

Område Bemærkninger Pris 

Bankboks 

Kun muligt i Faster. 

Bankbokse kan fra 

1.12.2020 ikke 

længere oprettes. 

Eksisterende bankbokse 

kan fortsat benyttes 

Selvbetjeningsboks – gebyret beregnes årligt forud, 

priserne er inkl. moms 

 

Bokstype 1: 5,0 x 28 x40 cm (højde/bredde/dybde) 400,00 kr. 

Bokstype 2: 7,5 x 28 x40 cm (højde/bredde/dybde) 450,00 kr. 

Bokstype 3: 12,5 x 28 x40 cm (højde/bredde/dybde) 600,00 kr. 

Bokstype 4: 17,5 x 28 x40 cm (højde/bredde/dybde) 750,00 kr. 

Bokstype 5: 30,0 x 28 x40 cm (højde/bredde/dybde) 1.100,00 kr. 

Mistede nøgler Mistede nøgler (2 stk.) udboring af lås/udskiftning 3.000,00 kr. 

Mistet 1 nøgle (lås ombyttes) 2.000,00 kr. 

 

 

3.12. Depot 

Område Bemærkninger Pris 

VP-depot Fast depotgebyr 0,00 kr. 

 Opbevaringsgebyr pr. fondskode udenlandske papirer: 

af kursværdi < 500.000 kr. – min. 500 kr./max. 1.000 kr. 

af kursværdi > 500.000 kr. 

 

0,60 % 

0,40 % 

Pantebreve Opbevaring og administration af pantebreve, pr. opkrævning inkl. moms     50,00 kr. 

Rykkerbreve for manglende betaling 150,00 kr. 

Sagsbehandling ved debitorskifte 500,00 kr. 

Aflysningspåtegning på sælgerpantebreve 500,00 kr. 

 

 

3.13. VP-gebyrer 

Område Bemærkninger Pris 

VP-gebyrer Pr. udsendt meddelelse 19,00 kr. 

Øvrige udskrifter pr. stk. *16,00 kr. 

Transaktionsgebyr beregnes pr. stk. 23,00 kr. 

Gebyr pr. fondskode beregnes af årets største antal *31,25 kr. 

Nominelle ændringer i beholdning på VP-konto i perioden 

pr. million 

 

26,00 kr. 

Kontogebyr: Hvis KUN VP-obligationer i depot 

 Hvis KUN VP-aktier i depot 

Hvis både VP-aktier og VP-obligationer i depot: 

Betales et forholdsmæssigt gebyr efter følgende beregning: 

Antal obligationsfondskoder / total antal fondskoder 

*150,00 kr. 

0,00 kr. 

* Beløb er inkl. moms  
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3.14. Værdipapirer – handel i Filial og Netbank 

Område Bemærkninger                          Filial Pris Netbank           Pris 

Børsnoterede:  

Obligationer Kurtage af kursværdi:           min. 225,00 kr. 

 

0,15 % min. 50 kr.    0,15 % 

Udenlandske obligationer Kurtage af kursværdi            min 550,00 kr. 

 

0,75 % 

+ udenl.omk. 

ikke muligt 

Aktier / børsnoterede:  

Danmark  Kurtage af kursværdi min. 180,00 kr. 0,75 % min. 70 kr.    0,25 % 

Norge, Sverige, Finland Kurtage af kursværdi min. 300,00 kr. 0,75 % ikke muligt 

Øvrige udenlandske Kurtage af kursværdi            min. 600,00 kr. 0,75 % ikke muligt 

Aktier / unoterede Kurtage af kursværdi         min. 1.000,00 kr. 

eller faktiske udgifter + 500,00 kr. 

1,50 % ikke muligt 

Aktiebaseret investerings 

-foreningsbevis 

Kurtage af kursværdi min. 180,00 kr. 0,75 % min. 70 kr.    0,25 % 

Obligationsbaseret inve-

steringsforeningsbevis 

Kurtage af kursværdi min. 180,00 kr. 0,75 % min. 70 kr.    0,25 % 

Køb/salg af tegningsret Kurtage af kursværdi            min. 180,00 kr. 1,00 % ikke muligt 

Limitering Limitering 

Limitering af udenlandske værdipapirer 

(pr. gang) 

300,00 kr. 

400,00 kr. 

ikke muligt 

ikke muligt 

Emission ved nytegning Kurtage af kursværdi min. 250,00 kr. 0,75 % ikke muligt 

Udenlandske aktier –  

Corporate Action 

Herunder fx emission og købstilbud 

 min. 1.000,00 kr. 

 

0,75 % 

ikke muligt 

Bemærk: Kurtagen beregnes altid pr. fondskode pr. handel   

Specielt ved aktiekurtage: Er kursen under pari beregnes kurtagen af nominelt beløb 
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3.15. Puljer 

Lokal Puljeinvest Bemærkninger  Pris 

Puljer kan kun benyttes til pensioner og børneopsparing Saldo interval Administrationsgebyr  

Puljer Korte Obligationer 0 – 1.500.000 0,25 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,20 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,15 % 

Obligationer 0 – 1.500.000 0,25 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,20 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,15 % 

Danske Aktier 0 – 1.500.000 1,15 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,90 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,80 % 

Globale Aktier 0 – 1.500.000 1,15 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,90 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,80 % 

Mixpulje Minimum 0 – 1.500.000 0,75 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,60 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,55 % 

Mixpulje Lav 0 – 1.500.000 0,85 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,70 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,60 % 

Mixpulje Middel 0 – 1.500.000 1,15 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,90 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,80 % 

Mixpulje Høj 0 – 1.500.000 1,15 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,90 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,80 % 

Mixpulje Max 0 – 1.500.000 1,15 % 

 1.500.001 – 2.500.000 0,90 % 

 2.500.001 – 9.999.999 0,80 % 

   

Skift af pulje  0,00 kr. 

Opsigelse af pulje  0,00 kr. 

Administrationsgebyret betales en gang årligt af saldoen 

 

 

3.16. Overførsel af konti og værdipapirer 

Område Bemærkninger Pris 

Overførsel til andet 

pengeinstitut 

Værdipapirer registreret i VP – pr. fondskode 

 pr. depot max. 

150,00 kr. 

750,00 kr. 

Engagement i øvrigt – herunder indlån, udlån og garantier 500,00 kr. 

Max. gebyr i alt 2.500,00 kr. 

Udenlandske værdipapirer – pr. fondskode (indgår ikke i max) 500,00 kr. 
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3.17. Forening 

Område Bemærkninger Pris 

Forening Oprettelse – kunder med konto i Faster/Oikos 

(kun ved oprettelse) 

2.000,00 kr. 

Indbetaling via KONTANTEN pengeautomater i Danmark 

kræver aftale med NOKAS  

 

Indhentning af årlige oplysninger – herunder fx udskiftning 

af kasserer, bestyrelse mv. 

pr. år 1.250,00 kr. 

Forening Basis Oprettelse – kunder uden nemkonto i Faster/Oikos 

(kun ved oprettelse) 

4.000,00 kr. 

Indbetaling via KONTANTEN pengeautomater i Danmark 

kræver aftale med NOKAS 

 

Indhentning af årlige oplysninger – herunder fx udskiftning 

af kasserer, bestyrelse mv. 

pr. år 2.500,00 kr. 
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3.18. Lånesager 

Område Bemærkninger Pris 

Stiftelsesprovision 

lån og kreditter 

Kredit på Top-konto til unge under 30 år 0,00 kr. 

Lån* og kreditter 1,75 % 

 

* bemærk særligt for billån og andelsboliglån nedenfor 

 min. 1.250,00 kr. 

 max. 10.000,00 kr. 

Billån 1,75 %  min. 1.250,00 kr. 

 max. 6.000,00 kr. 

Andelsboliglån 2,00 %  min. 1.250,00 kr. 

 max. 15.000,00 kr. 

Diverse dokumentgebyrer Dokumentgebyr pr. låneaftale / kreditaftale / forhøjelse eller 

ændring / købekontrakt – private kunder 

1.500,00 kr. 

Ydelsesfri periode 750,00 kr. 

Påtegning på sikkerhedsdokumenter 1.500,00 kr. 

Bevilget overtræk Bevilget overtræk – privat under 10.000 kr. i mere end 2 uger 300,00 kr. 

Bevilget overtræk – privat over 10.000 kr. i mere end 2 uger 600,00 kr. 

Ejerpantebrev Udfærdigelse af ejerpantebrev 1.500,00 kr. 

Rykkergebyr 2. rykkerbrev ved restance / overtræk 150,00 kr. 

Kaution Dokumentgebyr ved kaution af 3. mand 1.500,00 kr. 

Udsendelse af meddelelse til kautionist 200,00 kr. 

Garantier Garanti for betaling af købesum i det første halve år, 

for perioden derudover betales 

provision p.a.    0,00 % 

provision p.a.    1,00 % 

Garanti – forhåndslån (nybyggeri, om- og tilbygning mv.), 

tinglyst pantebrev 

 

provision p.a.    1,25 % 

Konverteringsgaranti Totalkredit og DLR provision p.a.    1,25 % 

Konverteringsgaranti øvrige realkreditinstitutter provision p.a.    4,00 % 

Garanti overfor andre pengeinstitutter provision p.a.    4,00 % 

Øvrige garantier provision p.a.    4,00 % 

Dokumentgebyr alle typer garantier pr. garanti 1.750,00 kr. 

Prioriteringssager Formidling af kreditforeningslån for private 6.000,00 kr. 

Rykningsanmodning pr. panthaver 1.500,00 kr. 

Rykningspåtegning pr. pantebrev deponeret hos Faster/Oikos 1.500,00 kr. 

Refinansiering pr. lån, ændring i frihed / løbetid 300,00 kr. 

Beregninger / rådgivning Ejendomshandel og låneomlægning pr. time 

1. time uden beregning 

1.000,00 kr. 

Indfrielse af kreditfore-

ningslån / pantebreve 

Gebyr pr. lån – eks. omkostninger til kreditforening m.fl. 

(gælder ved indfrielse udenfor prioriteringssager og ved 

ekstraordinære afdrag) 

1.500,00 kr. 

Soliditetsoplysninger Soliditetsoplysning på kunder i Faster/Oikos 1.500,00 kr. 

Soliditetsoplysninger på kunder hos andet pengeinstitut Variable 

Tinglysning Aflysning af tingbogen (ej kunde) 1.500,00 kr. 

Signering af tingslysningsdokument (ej kunde) 1.500,00 kr. 

Bankskifte Ved overtagelse af hel-kundeengagement: dokumentgebyr 

 stiftelsesprovision 

0,00 kr. 

0,00 kr. 

Advisering om overtræk Lovpligtig advisering om overtræk 150,00 kr. 

Ejendomsvurdering Vurdering, som ikke medfører belåning via Faster/Oikos 5.000,00 kr. 

Boligsalg Rådgivning, håndtering herunder indfrielse, deponering mv. 3.000,00 kr. 
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3.19. Diverse 

Område Bemærkninger Pris 

Timelønsarbejde Specialopgaver  for kunder, advokater, revisor m.fl. pr. time 

herunder fx dødsboer 

1.000,00 kr. 

Årsoversigter Årsoversigt på papir en gang årligt – primo / medio januar 30,00 kr. 

Årsoversigt leveret i e-Boks Gratis 

Kontoudskrifter Kontoudskrifter på papir dannet ved 175 posteringer 30,00 kr. 

Kontoudskrifter på papir dannet oftere en 175 posteringer 30,00 kr. 

Kontoudskrifter sendt i e-Boks Gratis 

Kopi af kontoudtog, årsoversigt m.m. 30,00 kr. 

Advisering til private 

ved renteændring 

på lån og kreditter 

Adviseringsbrev på papir i forbindelse med renteændring 30,00 kr. 

Adviseringsbrev sendt i e-Boks Gratis 

  

Bilag diverse Udsendelse af diverse bilag mv. fra Faster/Oikos 30,00 kr. 

Møntoptælling Private kunder – der er adgang til mønttæller i Faster Gratis 

For Basal Indlånskunder og Basal Betalingskunder 200,00 kr. 
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4 Samarbejdspartnere 
4.1. Samarbejdspartnere 

 
Faster Andelskasse samarbejder med følgende: 

• Totalkredit A/S 

• DLR Kredit A/S 

• Investeringsforeningen Sparinvest og BankInvest 

• Forsikringsselskabet Vestjylland (kun henvisning) 

• PFA Forsikring/ Letpension 

• Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter 

• Privatsikring 

• Codan 

• Lokale Puljeinvest (bemærk: her modtages ingen formidlingsprovision) 

• Opendo A/S 

De nævnte virksomheder kan yde formidlingsprovision til Faster Andelskasse/Andelskassen Oikos 

 


