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Kontoudbyderens navn :

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn :

Benny Blæk

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspesoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Gebyroplysninger Betalingskonti

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Udstedelse af kreditkort

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Tjeneste ikke
tilgængelig

Årligt gebyr

Løbende adgang til et kreditkort

Hævning af kontanter

0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
0 kr.
0 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig

Ubevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

LSBteen

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Udstedelse af kreditkort

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Tjeneste ikke
tilgængelig

Årligt

Løbende adgang til et kreditkort

Hævning af kontanter

0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
0 kr.
0 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig
.

Ubevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

LSBteen Budgetkonto

Dato:
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Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Udstedelse af kreditkort

Tjeneste ikke
tilgængelig

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Løbende adgang til et kreditkort

Hævning af kontanter

Tjeneste ikke
tilgængelig
Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig
.

Ubevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

LSBteen Opsparingskonto

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Udstedelse af kreditkort

Tjeneste ikke
tilgængelig

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Løbende adgang til et kreditkort

Hævning af kontanter

Tjeneste ikke
tilgængelig
Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig
.

Ubevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

LSBung

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

0 kr.
0 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard credit

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Tjeneste ikke
tilgængelig

Årligt gebyr
Årligt gebyr

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard credit

Hævning af kontanter

0 kr.
0 kr.

Tjeneste ikke
tilgængelig
Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

LSBung Budgetkonto

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.
.
Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.
40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.
175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

150 kr.
150 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard credit

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Tjeneste ikke
tilgængelig

Årligt gebyr
Årligt gebyr

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard credit

Hævning af kontanter

150 kr.
150 kr.

Tjeneste ikke
tilgængelig
Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

LSBung Opsparingskonto

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

150 kr.
150 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard credit

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Tjeneste ikke
tilgængelig

Årligt gebyr
Årligt gebyr

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard credit

Hævning af kontanter

150 kr.
150 kr.

Tjeneste ikke
tilgængelig
Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

Studiekonto

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

0 kr.
0 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard credit

0 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

0 kr.
0 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard credit

Årligt gebyr

0 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

Studiebudget

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspesoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

0 kr.
0 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard credit

0 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

0 kr.
0 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard credit

Årligt gebyr

0 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

StudieOpsparing

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

0 kr.
0 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard credit

0 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

0 kr.
0 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard credit

Årligt gebyr

0 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn :

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn :

LSBPrivat®Løn LSB

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10 %
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10 %
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

150 kr.
150 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

0 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

0 kr.
0 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr

0 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
5 kr.
5 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr
//

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn :

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn :

LSBPrivat®Budget

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

150 kr.
150 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard credit

150 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

150 kr.
150 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard credit

Årligt gebyr

150 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
5 kr.
5 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn :

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn :

LSBPrivat Opsparing LSB

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
20 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Udstedelse af kreditkort
Mastercard

Tjeneste ikke
tilgængelig

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard

Hævning af kontanter

Tjeneste ikke
tilgængelig
Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
30 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig
.

Ubevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

Tjeneste ikke
tilgængelig
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn :

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn :

LSBPrivat®Løn LOB

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10 %
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10 %
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

150 kr.
150 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

0 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

0 kr.
0 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr

0 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
5 kr.
5 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn :

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn :

LSBPrivat Opsparing LOB

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Udstedelse af kreditkort
Mastercard

Tjeneste ikke
tilgængelig

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard

Hævning af kontanter

Tjeneste ikke
tilgængelig
Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
30 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig
.

Ubevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

Tjeneste ikke
tilgængelig
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

Lønkonto

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

2 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

150 kr.
150 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

150 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

150 kr.
150 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr

150 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

0 kr.
0 kr.
0 kr.
5 kr.
5 kr.
5 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn:

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn:

Opsparingskonto

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

2 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Udstedelse af kreditkort

Tjeneste ikke
tilgængelig

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit

Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Visa/Dankort

Løbende adgang til et kreditkort

Hævning af kontanter

Tjeneste ikke
tilgængelig
Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

25 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig
Tjeneste ikke
tilgængelig

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig
.

Ubevilget overtræk

Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

Tjeneste ikke
tilgængelig
0 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn :

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn :

AndelsPrioritet

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke er
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

0 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

40 kr.
300 kr. + 0,10 %
20 kr.

Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

175 kr.
450 kr. + 0,10 %
50 kr.

Gebyroplysninger Betalingskonti

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

150 kr.
150 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

150 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

150 kr.
150 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr

150 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

0 kr.
0 kr.
0 kr.
5 kr.
5 kr.
5 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

Gebyroplysningsdokument

Kontoudbyderens navn :

Lån & Spar Bank A/S

Kontonavn :

BoligPrioritet

Dato:

15. december 2019






Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er
knyttet til betalingskontoen. Det kan være en hjælp ved sammenligning af disse gebyrer med
dem, der er knyttet til andre konti.
Der kan også være gebyrer for benyttelse af tjenester, der er knyttet til kontoen, som ikke e
angivet her. Oplysningerne i deres helhed kan ses på hjemmeside www.lsb.dk .
Der findes en gratis ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument.

Tjeneste

Gebyr

Generelle kontotjenester
Etablering af en konto
Drift af en konto (kontogebyr)

0 kr.
Frekvens
Samlet årlig gebyr:

0 kr.

Betalinger (med undtagelse af kort )
Betaling af indbetalingskort

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i Danmark

Via netbank, pr. stk.
Via netbank, straksoverførsler til andet
pengeinstitut pr. stk.
Via filial, pr. stk.

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande

Via netbank, almindelig, pr. stk.
Via netbank, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via netbank, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.
Via filial, almindelig, pr. stk.
Via filial, ekspresoverførsel, pr. stk.
Via filial, EU/SEPA-overførsel, pr. stk.

2 kr.
50 kr.
0 kr.
0 kr.
30 kr.
40 kr.
300 kr. + 0,10%
0 kr.
.
175 kr.
450 kr. + 0,10%
50 kr.

Kort og kontanter
Udstedelse af debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

150 kr.
150 kr.

Udstedelse af kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

150 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Løbende adgang til et debetkort
Mastercard debit
Visa/Dankort

Årligt gebyr
Årligt gebyr

150 kr.
150 kr.

Løbende adgang til et kreditkort
Mastercard
Mastercard Guld
Mastercard Platin

Årligt gebyr
Årligt gebyr
Årligt gebyr

150 kr.
795 kr.
1.995 kr.

Hævning af kontanter

Via filial, pr. stk.
I bankens pengeautomater, Dankort og
VisaDankort, pr. stk.
I bankens pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
Dankort og VisaDankort, pr. stk.
I andre danske pengeautomater,
MasterCard Debit, pr. stk.
I udenlandske pengeautomater, pr. stk.
Kontantvaluta via filial, pr. veksling
Kontantvaluta via bankens
pengeautomat (EUR), pr. veksling

0 kr.
0 kr.
0 kr.
5 kr.
5 kr.
5 kr.
30 kr.
20 kr.

Overtræk og dertil knyttede tjenester
Bevilget overtræk
Ubevilget overtræk

200 kr.
Tjeneste ikke
tilgængelig

Gebyroplysninger Betalingskonti

Andre tjenester
Pengeoverførsler (i Danmark) - fast
overførsel til andet pengeinstitut
Kontoudskrift
Rykkergebyr

0 kr.
0 kr.
100 kr.

