
Beskrivelse Nuværende pris Ny pris

Oprettelse af fast betaling/overførsel – udført af banken 0 kr. 40 kr. 

Oprettelse af betalingsaftale – udført af banken 0 kr 40 kr. 

Afmelding af BS-betalinger – udført af banken 50 kr. 75 kr. 

Afvisning af BS –betalinger – udført af banken 50 kr. 75 kr. 

Returnering af BS-betalinger og overførsler pga. manglende dækning – udført af banken 200 kr. 250 kr. 

Overførsel til anden konto i BankNordik – udført af banken 30 kr. 50 kr. 

Overførsel til konto i andet pengeinstitut – udført af banken 30 kr. 50 kr. 

Betaling af indbetalingskort/girokort – udført af banken 40 kr. 50 kr. 

Tillæg for sammedagsoverførsel – udført af banken 0 kr. 30 kr. 

Meddelelse om overførsel – brev til modtager 10 kr. 40 kr. 

Kvittering for overførsel – brev til afsender 6 kr. 40 kr. 

Netbank forening – kvartårligt gebyr 100 kr. 125 kr. 

Mastercard Standard kreditkort uden forsikring - årligt kortgebyr 100 kr. 150 kr. 

Mastercard Standard kreditkort – årligt kortgebyr 200 kr. 250 kr. 

Mastercard Platinum kreditkort – årligt kortgebyr 1.500 kr. 1.600 kr. 

Overførselsanmodning – pensionskonto til andet pengeinstitut 600 kr. 700 kr. 

Udbetaling og omlægning – bodeling ved død 0 kr. 1.000 kr. 

Indfrielse af lån før udløb – fortsat kundeforhold 250 kr. 500 kr. 

Indfrielse af lån før udløb – ikke fortsat kundeforhold 250 kr. 1.500 kr. 

Fast opbevaringsgebyr – halvårlig afgift for VP-konto 20 kr. 25 kr.

Halvårlig afgift pr. obligationsfondskode 10 kr. 12,50 kr. 

Genfremsendelse af udskrifter 24 kr. 30 kr. 

Fast opbevaringsgebyr, danske værdipapirer, ikke i VP Kursværdi < 500.000 kr.  
0,25 % p.a. min. 65 kr.

0,2 %, min kr. 130 

Fastopbevaringsgebyr, udenlandske værdipapirer Kursværdi > 500.00 kr.  
0,15% p.a. min. 750 kr.

0,25 %, min. kr. 130 

Baggrunden er det nuværende rentenivieau, den overordnede udvikling på markedet og Nationalbankens vedvarende negative rente. 

Ændringen medfører, at indlånsrenter ændres som vist nedenfor. Indlån under 500.000 kr. er ikke omfattet af negativ rente, indlån over 500.000 kr. bliver 
forrentet med -0,75 % p.a. og pensionsindlån bliver forrentet med -0,75 % p.a. fra første krone. Det er muligt at have op til tre indlånskonti uden at betale 
negativ rente, hvis det samlede beløb er under 500.000 kr. Hvis kunden har mere end tre indlånskonti, bliver der betalt negativ rente på disse konti.
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Undtagelser

  Børn samt unge under 29 år er ikke omfattet af negative renter. Fra 1. marts bliver 
renten for disse kunder dog 0,00% p.a. på alle indlånskonti og pensionskonti.

  Rentevilkårene for Nanoq-kontoen forbliver uændrede. Med Nanoq-kontoen er det 
muligt at indsætte op til 100.000 kr. pr. kalenderår til 0,05 % p.a. i rente, som kan 
bruges til bolig, uddannelse eller erhvervsinvesteringer.

Ændring af priser 
Af forretningsmæssige årsager ændres følgende priser med virkning fra den 1. marts 2020. 

Bank Nordik ændrer  
renter og priser

Beløb Ny rente Med virkning fra

0 - 500.000 kr. 0,00 % p.a. 1. marts 2020

Beløb over 500.000 kr. -0,75 % p.a. 1. marts 2020

Pensionskonti: Fra 0 kr.  -0,75 % p.a. 1. marts 2020

BankNordik nedsætter indlånsrenten for private 
indlån. Renteændringen sker af forretnings
mæssige årsager som et led i at opveje de 
omkostninger, som BankNordik har i forbindelse 
med kundernes indlån i banken.

Mere information  
I det nye år vil kunderne, der bliver påvirket af de 
negative renter, modtage information fra banken 
om alternative muligheder til kontantindestående 
med negativ rente.

Ændringerne vil fremgå af bankens prisbog på www.banknordik.gl/priser, når de træder i kraft.


