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Trade Finance priser   

Priser gældende fra 1. januar 2020 

 

                                   Alle kunder  

Import inkasso 

Inkassoprovision 0,25%, min. 600 kr. / maks. 3.000 kr.   

Acceptprovision og ændringsprovision 300 kr.  

Frigivelse af varer   
500 kr. + garantiprovision 

 (procentsats p.a. efter aftale) 
 

Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger, endossement af transportdokument og ydelser herudover beregnes ud over de anførte 

provisioner. 

   

Eksport inkasso  

Inkassoprovision 0,25%, min. 600 kr. / maks. 3.000 kr.   

Direct Collection provision – via Nykredits Trade Finance-system 0,2%, min. 500 kr. / maks. 3.000 kr.   

Ændringsprovision, rykkerprovision og acceptprovision 300 kr.  

Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes udover de anførte provisioner 

   

Import remburs  

 

Rembursprovision 

 

1.750 kr. 

+ 1,5‰ af rembursbeløbet pr. påbegyndt 

måned (dog minimum for 3 måneder)   

    1) 

 

Rembursprovision (”Light” remburs) 

1.400 kr. 

+ 1,5‰ af rembursbeløbet pr. påbegyndt 

måned (dog minimum for 3 måneder)   

   2)  

Udskudt betaling  700 kr. pr. stk.  

Frigivelse af varer  500 kr.   

Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger, endossement af transportdokument og ydelser herudover beregnes ud over de anførte 

provisioner. 

1) Rembursprovision indeholder 3 ydelser som standard, dvs. udstedelse, ændring(er) eller dokument(er). Prisen for yderligere ydelser er 700 kr. pr. stk.  

2)   Som under 1) samt: Varebeskrivelse maks. 3 linier á 65 tegn & maks. 3 dokumenter krævet. 

   

Eksport remburs 

Adviseringsprovision 700 kr.  

Bekræftelsesprovision Procentsats p.a. efter aftale, min. 700 kr. 1)  

Ændringsprovision 700 kr.   

Forkontrol af dokumenter (pr. ekspedition) 700 kr.  

Dokumentprovision 0,175%, min. 900 kr.  

Acceptprovision Procentsats p.a. efter aftale + 700 kr. 1) 2)  

Provision for udskudt betaling 700 kr. v/ubekræftet remburs  

Transfereringsprovision 0,60%, min. 2.200 kr.  3) 

Inddækningsrente 
Afhængig af valuta og forventet periode til 

indgang af beløbet  
 

Notering af transport/udbetalingsordre 

Noteringsprovision (pr. stk.) 1.000 kr.  

Udbetalingsordre (pr. stk.) 1.000 kr.  

Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes ud over de anførte provisioner. 

1) Beregnes for faktiske dage i løbetiden.  

2) Beregnes, hvor Nykredit er forpligtet til betaling på forfaldsdagen. 

3) Beregnes af det transfererede beløb.  
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Udenlandske garantier  

Udstedelsesgebyr Minimum 1.250 kr. 1) 

Udstedelsesgebyr - kontragaranti Minimum 3.500 kr.    1) 

Garantiudkast 300 kr.  

Ændringsprovision 700 kr.  

Garantiprovision 
Procentsats p.a. efter aftale, dog min. 450 kr. 

pr. påbegyndt kvartal 
 

Behandling af krav 1.000 kr.  

Adviseringsprovision   700 kr. v/garantier modtaget fra udlandet   

Udenlandske bankomkostninger, SWIFT- og forsendelsesomkostninger og ydelser herudover beregnes ud over de anførte provisioner. 

1)   Afhænger af sagens omfang og kompleksitet. 

 

 

 


