15.12.2019

Prisliste for udenlandske betalinger (privatkunder)

Betalinger til udlandet1)

Swift2)
Almindelig overførsel via MitNykredit (uden fejl i de indtastede informationer)
Almindelig EURO-overførsel i EØS via MitNykredit
Almindelig EURO-overførsel uden for EØS via MitNykredit

50 kr.

3) 5)

0 kr.
50 kr.

Ekspresoverførsel via MitNykredit

500 kr.

Almindelig overførsel oprettet af banken

250 kr.

Ekspresoverførsel oprettet af banken

700 kr.

Tillæg til ovennævnte priser, hvis afsender betaler alle omkostningerne i udlandet

200 kr.

4)

Tilbagekaldelse eller ændring af overførsel

400 kr.

5)

Mailbekræftelse til beløbsmodtager eller ordregiver, pr. stk.

350 kr.

Forespørgsel på overførslens fremkomst

350 kr.

5)

Fejl i indtastet BIC ved udenlandske overførsler via MitNykredit

100 kr.

5)

Fejl i indtastet IBAN ved udenlandske overførsler via MitNykredit

100 kr.

5)

Udenlandsk check (bestilt til modtager i udlandet)
Udstedelse af check inkl. forsendelse i Danmark
Udstedelse af check inkl. forsendelse til beløbsmodtager i udlandet

250 kr.
250 kr.
+ porto 100 kr.

Spærring af check

300 kr.

Annullering/tilbagekøb af check

300 kr.

Annullering/tilbagekøb af check

300 kr.

1) Gælder også betalinger i Danmark i anden valuta end DKK.
2) Ved almindelig overførsel stilles beløbet til disposition overfor nærmeste pengeinstitut to internationale bankdage efter afsendelsen. Ved ekspresoverførsel stilles beløbet til disposition en
internatonal bankdag efter afsendelsen.
3) Denne pris forudsætter korrekt angivelse af IBAN (International Bank Identifer Number) og BIC (Bank Identifier Code), samt at beløbsafsender kun betaler alle indenlandske omkostninger og
lader modtager betale alle udenlandske omkostninger (afsender/modtager). Hvis kravene ikke er opfyldt, vil betalingen blive gennemført som en almindelig overførsel.
4) Hvis udenlandske omkostninger overstiger tillægget på 200 kr., bliver forskellen opkrævet efterfølgende.
5) Hertil kommer eventuelle udenlandske omkostninger.
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Betalinger fra udlandet1)

Overførsler
Overførsel fra udlandet til konto i Nykredit Bank
Overførsel i EURO fra EØS land til konto i Nykredit Bank
Overførsel i EURO fra ikke-EØS land til konto i Nykredit Bank

50 kr.
0 kr.

2)

50 kr.

Gebyr for rettelser af manglende og fejlagtige BIC numre ved indkomne betalinger

100 kr.

3)

Gebyr for rettelser af manglende og fejlagtige IBAN numre ved indkomne betalinger

100 kr.

3)

Indløsning af udenlandske checks, pr. stk.

200 kr.

3) 4) 5)

Afvisning i udenlandsk pengeinstitut ved manglende dækning og andet, pr. check

250 kr.

3)

Udenlandsk check

Udenlandsk check inkassogebyr
1) Gælder også betalinger modtaget i Danmark i anden valuta end DKK.
2) For betalinger på Nykredit realkreditlån i euro opkræves ikke gebyr.
3) Hertil kommer eventuelle udenlandske omkostninger.
4) Ekspeditionstiden er ca. 3-4 bankdage.
5) I en række valutaer og checks trukket på 3. lande udbydes alene checkindløsning via inkasso.
6) Der kan ved inkasso være en ekspeditionstid på op til 4 uger.
7) Udgifter til kurér kan tilkomme.
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0,5 %,
min. 500 kr.,
max. 5.000 kr.

4) 5) 6) 7)

