Jyske Bank ændrer priser på serviceydelser
Nye priser på serviceydelser fra og med 8. marts2011
Generelt
• Serviceydelser u. særskilt timepris forhøjes fra 500 kr. til 600 kr. pr. time
• Bestilling af kontoudtog via rådgiver forhøjes fra 30 kr. til 35 kr. pr. stk.
• Bestilling af engagementsoversigt via rådgiver forhøjes fra 15 kr.
– max. 30 kr. til 35 kr. pr. stk.
• Kopi af udskrifter fra arkiv, fx kontoudtog og fondsnotaer, forhøjes fra
15 kr. til 35 kr. pr. stk.
• Forespørgsel på saldo og posteringsoplysninger på Grundkonto og ved
hyppige forespørgsler forhøjes fra 10 kr. til 15 kr.
• Sms med saldooplysning, advisering om dokumenter og elektroniske
indbetalingskort er fremover gratis
• Id-kort nedsættes fra 165 kr. til 100 kr.
Værdipapirer
• Kurtage for handel via rådgiver med norske og finske aktier af
kursværdi op til og med 100.000 kr. nedsættes fra 1,5% til 0,75% og
samtidig nedsættes minimumskurtagen fra 500 kr. til 175 kr., og maksimumskurtagen nedsættes fra 1.000 kr. til 500 kr. Handler med kursværdi
over 100.000 nedsættes fra 1% til 0,5%.
• Minimumskurtage for handel med danske obligationer i Netbanken
nedsættes fra 75 kr. til 25 kr. pr. handel
• Beholdningsændring, fx ved køb/salg, betalingen nedsættes for transaktionen fra 19 kr. til 12 kr.
• Kurtage for alle handler med norske og finske tegningsretter nedsættes
fra 1,5% til 1,0%.
Betalinger
• Overførsel til udlandet – manglende eller forkert IBAN forhøjes fra 0 kr.
til 75 kr. pr. overførsel
• Kopi af udenlandsk check forhøjes fra 0 kr. til 250 kr. pr. check + evt. udenlandske omkostninger
• Betaling af indbetalingskort i kassen – kunde i Jyske Bank – forhøjes fra
20 kr. til 25 kr. pr. stk.
• Betaling af indbetalingskort i kassen – kunder uden konto i Jyske Bank
– forhøjes fra 20 kr. til 30 kr. pr. stk.
• Kvittering for betaling af indbetalingskort i kassen forhøjes fra 10 kr.
til 15 kr. pr. stk.
• Overførsel til indenlandsk pengeinstitut – kunde uden konto i Jyske
Bank – forhøjes fra 70 kr. til 100 kr. pr. stk.
• Udstedelse af bankcheck (til kunder uden konto i Jyske Bank) forhøjes
fra 70 kr. til 100 kr. pr. stk.
Betalingskort
• Årlig kortafgift for VISA/Dankort og VISA Debit/Electron nedsættes
fra 165 kr. til 150 kr. – dog gratis, hvis du har netbank.
• Jyske Kortdesigner nedsættes fra 60 kr. til 50 kr. pr. kort
• 12:17 kunder – indsigelsesbehandling VISA Debit/Electron nedsættes fra 250 kr. til 212,50 kr.
Returnering af betalinger og overførsler
• Returnering af uanbringelige overførsler fra modtagerbank forhøjes fra
26 kr. til 35 kr. pr. overførsel
Kasseekspeditioner
• Indbetaling i kassen på 3. mands konto forhøjes fra 0 kr. til 25 kr. pr.
indbetaling
• Hævning med kort fra andet pengeinstitut forhøjes fra 10 kr. til 15 kr.
pr. hævning
• Optælling af mønter (for kunder i Jyske Bank) nedsættes fra 1% min. 50 kr.
til 25 kr. – gratis for kunder under 18 år og beløb under 500 kr.
• Optælling af mønter (for kunder uden konto i Jyske Bank) nedsættes fra
1%, min. 75 kr., til 1%, min. 50 kr.
• Hævning med bankbog fra andet pengeinstitut er fremover gratis
Pension
• Proformaopgørelse af pensionsordning ændres fra 500 kr., min.
125 kr., til 600 kr. pr. time.
Lån, kreditter og garantier oprettet efter 8. marts 2011
• Besigtigelse af byggeri/ombygning v. betaling af rater forhøjes fra 0 kr. til
600 kr. pr. besigtigelse
• Boligbyg – formidling af realkreditlån ved nybyggeri forhøjes fra 0 kr. til
5.000 kr.
• Boligsalg – betaling for indfrielse af lån og deponering af købesum forhøjes
fra 0 kr.til 3.000 kr.
• Bevillingsomkostninger for lån og kreditter til private nedsættes fra 1% af
lånet + 600 kr. til 1% af lånet + 600 kr., max. 5.000 kr.
• Bevillingsomkostninger for byggekredit til private ændres fra 0,5% af
kreditten + 600 kr. til 0,5% af kreditten, min. 1.000 kr. og max. 5.000 kr.
• Oprettelse af kurskontrakt eller terminsforretning nedsættes fra 600 kr.
til 400 kr.
• Garanti for forhåndslån nedsættes fra 1.200 kr. + 1,5% om året, min.
500 kr. pr. kvartal, til 1.200 kr. + 0,5% min. 500 kr. pr. kvartal
• Ændring af finansierings- eller panthaverdeklaration er fremover gratis
• Hjemtagelse af realkreditlån her og nu på garanti er fremover gratis
• Ikke effektuerede låneansøgninger til anden långiver er fremover gratis
• Ikke effektuerede låneansøgninger, når Jyske Bank har besigtiget ejendommen, er fremover gratis
• Tingbogsoplysning, som ikke relaterer sig til en lånesag, er fremover gratis
• Boligsalg – oprettelse af mellemfinansiering efter overtagelsesdagen
ændres fra 1% af hovedstolen + 600 kr. til 1.200 kr.
• Huslejetjek – oprettelse af konverteringsgaranti er fremover gratis
• Hjemtagelse af lån i ejerbolig fra andre långivere (kreditforeninger mv.)
forhøjes fra 2.500 kr. til 3.000 kr.
Betalinger til udlandet
• Overførsel til udlandet – besked til modtager pr. fax forhøjes fra 250 kr.
til 300 kr. pr. stk.
• Forespørgsel, tilbagekaldelse, tilbageførsel eller ændring af afsendt
betaling forhøjes fra 300 kr. til 350 kr. + evt. udenlandske omkostninger.

Betalinger fra udlandet
• Betalinger fra udlandet til kunder uden konto i Jyske Bank forhøjes fra
30 kr. for beløb under 500 kr./100 kr. for beløb over 500 kr. til 150 kr.
uanset beløbsstørrelse
• Forespørgsel, hvor andet pengeinstitut er involveret, forhøjes fra 300 kr.
til 350 kr. pr. stk. + evt. udenlandske omkostninger
• Returnering af overførsler fra udlandet forhøjes fra 300 kr. til 350 kr. pr. stk.
Erhverv
• Fjerninstallation af Jyske Netbank Erhverv nedsættes fra 1.500 kr.
til 500 kr.
• Beregning af indfrielsesbeløb for erhvervslån med fast rente er fremover
gratis
• Førtidig indfrielse af erhvervslån med fast rente er fremover gratis
– dog fortsat kursregulering
Diverse
• Salg af mønt i æske til kunder med konto i Jyske Bank ændres fra 10 kr.
pr. æske til 1 kr. pr. møntrulle
• Salg af mønt i æske til kunder uden konto i Jyske Bank ændres fra 20 kr.
pr. æske til 5 kr. pr. møntrulle, min. 30 kr.
• Sparedyr – Oskar, Bodil, Tom og Trine er fremover gratis
Ændring af priser på serviceydelser fra og med 8. april 2011
Generelt
• Bestilling af kontoudtog i Jyske Netbank forhøjes fra 10 kr. til 15 kr. pr. stk.
• Kvitteringer i Jyske Netbank forhøjes fra 10 kr. til 15 kr. pr. stk.
Betalinger
• Betaling af indbetalingskort via Kuvertservice forhøjes fra 7,50 kr. til 10 kr.
pr. indbetalingskort
• Udlevering af check til valutakassekredit forhøjes fra 75 kr. til 90 kr.
pr. check
• Meddelelse til afsender ved betalinger forhøjes fra 10 kr. til 15 kr. pr. stk.
Betalinger til udlandet
• Standardoverførsel, foretaget i afdelingen, forhøjes fra 100 kr. til 150 kr.
Betalingskort
• Hastebestilling af Dankort/VISA-Dankort forhøjes fra 100 kr. til
150 kr. pr. stk.
• Spærring af kort ved kortholders misbrug forhøjes fra 200 kr. til 250 kr.
• Betalingskort – kopi af nota, hvis postering er korrekt, er fremover 215 kr.
pr. nota
• 12:17 kunder – kopi af nota, VISA Debit/Electron, hvis postering er
korrekt, forhøjes fra 75 kr. til 107,50 kr.
Check
• Udstedelse af egne checks forhøjes fra 7 kr. til 10 kr. pr. stk.
• Fremsendelse af checkhæfte forhøjes fra 15 kr. til 30 kr. pr. stk.
• Udstedelse af udenlandsk bankcheck med konto i Jyske Bank forhøjes
fra 115 kr. til 120 kr. pr. stk.
• Indløsning af check, udstedt i udlandet, forhøjes fra 100 kr. til 115 kr. pr. stk.
Erhverv
• Engagementsopgørelse forhøjes fra 200 kr. til 600 kr. pr. stk.
• Forlængelse af erhvervslån/-kreditter og udlandslån forhøjes fra min.
1.200 kr. til minimum 2.500 kr.
• Installation af Jyske Netbank Erhverv ved konsulentbesøg forhøjes fra
1.500 kr. til 2.500 kr.
• Forespørgsel på kreditlimit forhøjes fra 115 kr. til 175 kr.
Værdipapirer
• Minimumskurtagen for handel med danske og svenske aktier forhøjes
fra 100 kr. til 175 kr.
• Kurtage for handel med norske og finske warrants af kursværdi op til og
med 100.000, minimumskurtagen nedsættes fra 500 kr. til 250 kr.,
og maksimumskurtagen nedsættes fra 1.000 kr. til 500 kr. Handler
med kursværdi over 100.000 kr. nedsættes fra 1% til 0,75%
• Kurtage for handel med danske og svenske warrants af kursværdi op til
og med 100.000 kr. forhøjes fra 0,75% til 1,5%, og minimum forhøjes fra
100 kr. til 250 kr. Handler med kursværdi over 100.000 kr. forhøjes fra
0,5% til 0,75%.
• Handel med unoterede kapitalandele til/fra pensionsdepot forhøjes fra
1,5% af kursværdien til 1,75% af kursværdien. Minimumskurtagen
forhøjes fra 200 kr. til 1.500 kr., og maksimumskurtagen forhøjes fra
1.000 kr. til 2.500 kr.
• Strakshandel – kurstillæg/kursfradrag ved handel med obligationer
noteret på OMX, forhøjes
• Nominel værdi mindre end 1.000.000 kr. forhøjes fra +/- 0,15 kurspoint
   til +/- 0,20 kurspoint
• Nominel værdi 1.000.000 kr. og derover forhøjes fra +/- 0,10 kurspoint
   til +/- 0,15 kurspoint
Nye priser på serviceydelser fra og med 8. juni 2011
Pension
• Registrering af fritagelse for pensionsafkastskat er fremover 600 kr.
• Registrering af pensionsafkastskattens genindtræden er fremover 600 kr.
Kundebokse
  •Opboring og istandsættelse, ekskl. ændring af lås og nye nøgler, er
fremover de faktiske omkostninger
• Ændring og omstilling af lås, inkl. nye nøgler, er fremover de faktiske
omkostninger
Ændring af priser på serviceydelser fra og med 1. juli 2011
Døgnboks
• Aftale om indbetaling via døgnboks forhøjes pr.
aftale fra 1.000 kr. i årligt abonnement + 0,05%
af indbetalt beløb over 2.500.000 kr. pr. kvartal
til 2.400 kr. i årligt abonnement + 0,05%
af indbetalt beløb.

