Prisliste for Lunar Way
Serviceydelser
Udover nedenstående henvises der til Nykredits serviceydelsesprisliste:
Serviceydelser

1. Konto
Type

Pris

Kontogebyr

0 kr.

Oprettelsesgebyr

0 kr.

Overtræksrente

22,5%

2. Overførsler
Type

Pris

Overførsel via Lunar Way App:
- Mellem egne konti
- Til andre konti i Nykredit Bank
- Til andre pengeinstitutter
- Ekspresoverførsel til andre pengeinstitutter

0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Overførsel via medarbejderbetjening:
- Mellem egne konti
- Til andre konti i Nykredit Bank
- Til andre pengeinstitutter

40 kr.
40 kr.
40 kr.

3. Kort
Type

Pris

Oprettelse af kort

0 kr.

Spærring af kort

0 kr.

Erstatningskort

100 kr.

Årligt kortgebyr Visa Debit

0 kr.

Betaling i forretning (Danmark og udland) med Visa Debit1)

0 kr.

Hævning i Nykredit automat med Visa Debit

0 kr.

Hævning af valuta i Nykredit automat med Visa Debit2)

0 kr.

Hævning i fremmed automat i Danmark med Visa Debit3) 4)

8 kr.

Hævning i fremmed automat i udlandet med Visa Debit3) 4)

1%, min. 30 kr.

Genfremsendelse af PIN-kode
Afvisning af betaling ved manglende dækning5)

50 kr.
250 kr.

Omregningskurser ved brug af Visa Debit i udlandet:
A. Europæiske valutaer offentliggjort på nets.eu/valutakurser: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,0 %
B. Andre valutaer offentliggjort på nets.eu/valutakurser: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5 %
C. Ikke dagligt noterede valutaer omregnes til USD, der igen omregnes til DKK efter de omregningsregler, som gælder for den pågældende valuta, jf.
ovenfor. (Undtagelser kan forekomme)

Hæve og beløbsgrænser:
Type

Visa Debit

Kontanter pr. dag i Nykredit pengeautomater6)

9.900 kr.

Kontanter pr. dag i øvrige pengeautomater i Danmark3) 4) 7)

9.900 kr.

Kontanter pr. dag i udlandet7)

9.900 kr.

Varekøb pr. dag

30.000 kr.

1) Forretningen kan opkræve et gebyr ved køb eller hævning. Gebyrer oplyses af forretningen.
2) Kontanthævegrænserne er de samme for valuta som for danske kroner. Der kan dog højest udbetales 40 sedler pr. hævning. Kursen vil fremgå af
skærmdialogen.
3) Hvis der hæves kontanter i DKK eller udenlandsk valuta i et fremmed pengeinstituts automat eller kasse, kan pengeinstituttet opkræve et gebyr for
dette. Gebyret vil fremgå af skærmdialogen og/eller på det fremmede pengeinstituts prisliste.
4) Betaling på et posthus eller hævning ved kassen i fremmed pengeinstitut sidestilles med hævning af kontanter i fremmed automat
5) Ved afvisning af flere betalinger samme dag, opkræves maks. 500 kr. pr. dag.
6) Kontanthævegrænsen gælder både for udbetaling af danske kroner og valuta
7) Som udgangspunkt, men beløbsgrænsen afhænger af hvilke grænser det enkelte pengeinstitut har sat i deres automater.

4. Betalingsservice
Type

Pris

Betalingsservice pr. betaling

0 kr.

5. Valuta
Type

Pris

Hævning af valuta i Nykredit automat med Visa Debit

0 kr.

6. Betalinger fra udlandet 1)
Type

Pris

Overførsel fra udlandet til konto i Nykredit Bank

50 kr.

Overførsel i EUR til konto i Nykredit Bank

20 kr.

Gebyr på rettelser af manglende og fejlagtige BIC numre ved
indomne betalinger2)

100 kr.

Gebyr på rettelser af manglende og fejlagtige IBAN numre ved
indomne betalinger2)

100 kr.

1) Gælder også betalinger modtaget i Danmark i anden valuta end DKK.
2) Hertil kommer eventuelle udenlandske omkostninger

7. Andre serviceydelser
Type

Pris

Påmindelsesbrev ved inddækning

0 kr.

Påmindelsesbrev ved overtræk

0 kr.

Rykkerbrev ved overtræk

100 kr.

Afvisning af automatisk betaling ved manglende dækning1)

250 kr.

Kontantindbetaling i pengeautomat2)
1) Ved afvisning af flere betalinger samme dag, opkræves maks. 500 kr. dag.
2) Tilbydes kun i udvalgte centre. Kontakt Lunar Way for nærmere oplysninger

0 kr.

Indlånsprisliste
Udover nedenstående henvises der til Nykredit Banks indlånsprisliste:
Indlån til privatkunder
Type
Lunar Way Konto

Nominel årlig rente i %
0,00

Udlånsprisliste
Udover nedenstående henvises der til Nykredit Banks udlånsprisliste:
Udlån til privatkunder

1. Lunar Way Kassekredit
Type

10.000 kr.

20.000 kr.

Pålydende rente i %

0,00

0,00

Variabel debitorrente i %

0,00

0,00

Forudbetalt månedligt udlånsgebyr,
uanset træk på kreditten

79 kr.

119 kr.

10,17
21,28
46,63

7,57
15,67
33,57

Eksempler på ÅOP før skat i %
Udnyttelse:
- 100%
- 50%
- 25%

Forudsætninger for beregning af årlige omkostninger i procent før skat:
Type

10.000 kr.

20.000 kr.

Samlet kreditbeløb

10.000 kr.

20.000 kr.

Hovedstol

10.000 kr.

20.000 kr.

0 kr.

0 kr.

3 mdr.

3 mdr.

Stående lån

Stående lån

Oprettelsesomkostninger
Løbetid
Afdragsform

