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Du kan bestille valuta i Nykredits
netbank MitNykredit. Du skal bestille
valuta til en bestemt afhentningsdato og
du skal bestille mindst 5-21 bankdage før
ønsket afhentning, afhængig af
valutatype.
Når du har godkendt bestillingen af
valutaen, hæves og bogføres beløbet på
din konto den efterfølgende bankdag.
Beløbet beregnes ud fra kursen på den
pågældende valuta den efterfølgende
bankdag, bestillingen er foretaget, og
afregning sker til denne kurs.
Ved bestilling i MitNykredit omregnes
det angivne beløb i danske kroner til et
afrundet beløb i forhold til
seddelstørrelserne i den bestilte valuta.
Bestillingen rundes ned og skal i hver
seddelstørrelse være delelig med 10. Den
samlede bestilling skal mindst svare til
1.000 danske kroner.
Du kan ikke tilbagekalde eller ændre en
ordre om bestilling af valuta, når den
først er afgivet i MitNykredit.
Afhentning
Valutaen skal afhentes senest 7
bankdage efter den aftalte afhentningsdato.
Beløbet optælles og udleveres mod
fremvisning af gyldig billedlegitimation
(fx kørekort eller pas).
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Hvis kontanterne ikke er afhentet senest
7 bankdage efter den aftalte
afhentningsdato, forbeholder Nykredit
Bank sig ret til at tilbageføre beløbet til
din konto, hvis valutaen er EUR, USD,
GBP, NOK eller SEK. Før øvrige valutaer
kan der ikke ske tilbageførsel og
valutaen skal altid afhentes på centret.
Nykredit Bank beregner sig et gebyr for
tilbageførslen.
Gebyrer
Nykredit Bank beregner et
ekspeditionsgebyr for bestilling af valuta.
Gebyrer fremgår af Nykredit Banks til
enhver tid gældende prisliste. Nykredit
Bank kan ændre og indføre nye gebyrer
efter reglerne i bankens almindelige
forretningsbetingelser.
Valutakurs
Ved køb er vekselkurser Nykredit Banks
valutakurser for kontantvaluta, med et
tillæg. Ved salg er vekselkurser
nationalbankens valutakurser for
kontantvaluta, med et fradrag.

Rentedato
Rentedatoen for bestilling af valuta er
samme dag som bogføringsdatoen.
I øvrigt gælder almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit
Bank og almindelige
forretningsbetingelser for
erhvervskunder i Nykredit Bank. Begge
findes på nykredit.dk

