Gebyroplysningsdokument
Kontoudbyderens navn: Merkur Andelskasse
Kontonavn: Støttekonto
Dato: 1. november 2018


Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de
hovedtjenester, der er knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved
sammenligning af disse gebyrer med dem, der er knyttet til andre konti.



Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen,
som ikke er angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses i vores prisliste på
www.merkur.dk



Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Der er ingen gebyrer tilknyttet
direkte til kontoen.
Betalinger (med undtagelse af kort)
Betaling af indbetalingskort

Betaling via Netbank 2 kr.

Pengeoverførsler til en udbyder
af betalingstjenester i
Danmark

Betaling via indlevering til skranke 40 kr.
Betaling med meddelelse via indlevering
til skranke 50 kr.
Betaling standard via Netbank 2 kr.
Betaling sammedagsoverførsel via
Netbank 4 kr.
Betaling straksoverførsel via Netbank 7
kr.

Pengeoverførsler til en udbyder
af betalingstjenester i
andre lande

Betaling EU-overførsel via Netbank 50
kr.
Betaling EU-overførsel via skema 110 kr.
Betaling normaloverførsel via Netbank
70 kr.
Betaling normaloverførsel via skema 130
kr.
Betaling Ekspresoverførsel via Netbank
0,1% min. 375 kr.
Betaling Ekspresoverførsel via blanket
0,1% min. 425 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort

Intet gebyr

Udstedelse af kreditkort

Intet gebyr

Løbende adgang til et debetkort

Årligt gebyr 150 kr.
Hævning i automater 6 kr. De første 6
hævninger pr. kvartal er gratis
Hævning i udenlandske automater 30 kr.

Løbende adgang til et kreditkort

Årligt gebyr Mastercard standard 200 kr.
Årligt gebyr Mastercard Guld 800 kr.
Årligt gebyr Mastercard Platinium 1.700
kr.
Hævning af kontanter i automater 2%
min. 50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tillæg til debetrente pålydende rente
5,50%. Gebyr oprettelse 1% minimum
100 kr.

Overtræk

Overtræk pålydende rente 24%,
Debitorrente 26,25%

Andre tjenester

Gebyroplysningsdokument
Kontoudbyderens navn: Merkur Andelskasse
Kontonavn: CO2-konto
Dato: 1. november 2018


Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de
hovedtjenester, der er knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved
sammenligning af disse gebyrer med dem, der er knyttet til andre konti.



Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen,
som ikke er angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses i vores prisliste på
www.merkur.dk



Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Der er ingen gebyrer tilknyttet
direkte til kontoen.
Betalinger (med undtagelse af kort)
Betaling af indbetalingskort

Betaling via Netbank 2 kr.

Pengeoverførsler til en udbyder
af betalingstjenester i
Danmark

Betaling via indlevering til skranke 40 kr.
Betaling med meddelelse via indlevering
til skranke 50 kr.
Betaling standard via Netbank 2 kr.
Betaling sammedagsoverførsel via
Netbank 4 kr.
Betaling straksoverførsel via Netbank 7
kr.

Pengeoverførsler til en udbyder
af betalingstjenester i
andre lande

Betaling EU-overførsel via Netbank 50
kr.
Betaling EU-overførsel via skema 110 kr.
Betaling normaloverførsel via Netbank
70 kr.
Betaling normaloverførsel via skema 130
kr.
Betaling Ekspresoverførsel via Netbank
0,1% min. 375 kr.
Betaling Ekspresoverførsel via blanket
0,1% min. 425 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort

Intet gebyr

Udstedelse af kreditkort

Intet gebyr

Løbende adgang til et debetkort

Årligt gebyr 150 kr.
Hævning i automater 6 kr. De første 6
hævninger pr. kvartal er gratis
Hævning i udenlandske automater 30 kr.

Løbende adgang til et kreditkort

Årligt gebyr Mastercard standard 200 kr.
Årligt gebyr Mastercard Guld 800 kr.
Årligt gebyr Mastercard Platinium 1.700
kr.
Hævning af kontanter i automater 2%
min. 50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tillæg til debetrente pålydende rente
5,50%. Gebyr oprettelse 1% minimum
100 kr.

Overtræk

Overtræk pålydende rente 24%,
Debitorrente 26,25%

Andre tjenester

Gebyroplysningsdokument
Kontoudbyderens navn: Merkur Andelskasse
Kontonavn: Fri opsparing
Dato: 1. november 2018


Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de
hovedtjenester, der er knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved
sammenligning af disse gebyrer med dem, der er knyttet til andre konti.



Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen,
som ikke er angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses i vores prisliste på
www.merkur.dk



Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Der er ingen gebyrer tilknyttet
direkte til kontoen.
Betalinger (med undtagelse af kort)
Betaling af indbetalingskort

Betaling via Netbank 2 kr.

Pengeoverførsler til en udbyder
af betalingstjenester i
Danmark

Betaling via indlevering til skranke 40 kr.
Betaling med meddelelse via indlevering
til skranke 50 kr.
Betaling standard via Netbank 2 kr.
Betaling sammedagsoverførsel via
Netbank 4 kr.
Betaling straksoverførsel via Netbank 7
kr.

Pengeoverførsler til en udbyder
af betalingstjenester i
andre lande

Betaling EU-overførsel via Netbank 50
kr.
Betaling EU-overførsel via skema 110 kr.
Betaling normaloverførsel via Netbank
70 kr.
Betaling normaloverførsel via skema 130
kr.
Betaling Ekspresoverførsel via Netbank
0,1% min. 375 kr.
Betaling Ekspresoverførsel via blanket
0,1% min. 425 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort

Intet gebyr

Udstedelse af kreditkort

Intet gebyr

Løbende adgang til et debetkort

Årligt gebyr 150 kr.
Hævning i automater 6 kr. De første 6
hævninger pr. kvartal er gratis
Hævning i automatier I udlandske
automater 30 kr.

Løbende adgang til et kreditkort

Årligt gebyr Mastercard standard 200 kr.
Årligt gebyr Mastercard Guld 800 kr.
Årligt gebyr Mastercard Platinium 1.700
kr.
Hævning af kontanter i automater 2%
min. 50 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tillæg til debetrente pålydende rente
5,50%. Gebyr oprettelse 1% minimum
100 kr.

Overtræk

Overtræk pålydende rente 24%,
Debitorrente 26,25%

Andre tjenester

