Gældende pr.
1. marts 2020

Anvendelse
Indbetalingen af kontanter og valuta
foretages ved brug af døgnboks. Til
brug for en indbetaling udleveres
døgnbokspose, indbetalingsblanket
og pinkode.
Indbetalingsblanketten skal udfyldes
med angivelse af posens indhold og
påsættes døgnboksposen. Kontanter
og valuta lægges i døgnboksposen.
Døgnboksposen afleveres i den
døgnboks du får anvist i Nykredit.
Adgang til døgnboksen sker via
pinkode, som du får udleveret til den
enkelte transaktion. Døgnboksposen
må maksimalt indeholde kontanter
svarende til 30.000 kr.
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Hvis opgørelsen af beløbet i døgnboksposen ikke er i overensstemmelse med din angivelse af
beløbet på indbetalingsblanketten,
er det bankens optælling, der
er gældende.
Nykredit vil i så fald senest 5 bankdage
efter, at indholdet i døgnboksposen
er optalt, rette et eventuelt differencebeløb. Hvis der er tale om valuta,
sker korrektionen til samme kurs,
som indbetalingen blev bogført med.
Nykredit opkræver et gebyr for at
foretage denne rettelse.

Vilkår for indbetaling af
kontanter og valuta
– uden Aftale om
indbetalingsservice

For aflevering af døgnbokspose
gælder følgende:
Bogføring:
Samme bankdag
Disposition: Samme bankdag
Rentedato: Samme bankdag

Du skal straks aflevere
døgnboksposen i døgnboksen.
Du kan ikke tilbagekalde eller
ændre en ordre om indbetaling,
når den først er registreret af en
af Nykredits medarbejdere.
Nykredit forbeholder sig ret til at
overdrage opgaven med at tømme
døgnboksen, transport og optælling af
pengene til en ekstern leverandør.

Indbetaling af valuta
Valuta veksles i overensstemmelse
med Nationalbankens noteringskurs
fratrukket en marginal. Der kan ske
indbetaling i valutaerne EUR, USD,
GBP, NOK og, SEK.
Gebyrer
Gebyrer fremgår af Nykredits til
enhver tid gældende prisliste.
Nykredit kan ændre og indføre
nye gebyrer efter reglerne i de
almindelige forretningsbetingelser.
I øvrigt gælder almindelige
forretningsbetingelser for
privatkunder i Nykredit Bank hhv.
almindelige forretningsbetingelser for
erhvervskunder i Nykredit Bank.

