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Dokument med avgiftsinformation

Kontohållarens namn: Sparbanken i Karlshamn
Kontobeteckning:

Lönekonto
Servicekonto
Ungdomskonto

Datum: 2019-05-01
•

Detta dokument innehåller information om avgifter som är knutna till huvudtjänsterna på
ditt betalkonto. Dokumentet hjälper dig att jämföra dessa avgifter med avgifter på andra
konton.

•

Det kan finnas andra avgifter knutna till ditt konto än de som förtecknas i detta dokument.
Fullständig information finns i prislistan för respektive produkt.

•

En kostnadsfri ordlista med termer som används i detta dokument finns tillgänglig på
bankens hemsida.

Tjänst

Avgift

Allmänna kontotjänster
Tillhandahållande av konto

0 kr

Betalningar (exklusive kort)
Betalning, giro
[Betalning till Bank- och Plusgiro]

Internet-/Mobilbanken
Per betalning
Kontor
Per betalning
Nyckelkund
Helkund/lönekund

Betalning, giro med
kuverttjänst

Övriga/risktjänstavtal

0 kr

50 kr
200 kr
300 kr

- Årlig kostnad (i priset ingår 15 st fria betalorder,
därefter 20 kr/st. Ingen nyteckning)
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[Girobetalning]

Nyckelkund (fritt för nyckelkund om man inte

150 kr

Helkund/lönekund (om man även har
Internetbanken betalartjänst kostar 500 kr för båda
tjänsterna)
Övriga/risktjänstavtal (om man även har
Internetbanken betalartjänst kostar 1 000 kr för båda
tjänsterna)

250 kr

-

har internetbanken)

Betalning, Swish
Betalning, till Sparbanken i
Karslhamn, Sparbankerna och
Swedbank, SEK-konto
[Insättning på konto i samma
bank]
Betalning, till annan bank,
SEK-konto
[Insättning till annan bank]

500 kr

0 kr

Internet-/Mobilbanken
Per betalning
Kontor
Per betalning
Internet-/Mobilbanken
Per betalning
Kontor (endast möjligt om man har konto i

0 kr
0 kr

0 kr

Sparbanken i Karlshamn)

Stående överföring till konto i
samma bank
[Stående överföring till samma
bank]

Stående överföring till konto
i annan bank
[Stående överföring till annan
bank]

-

Per betalning

-

Nyckelkund

150 kr

-

Helkund/lönekund

400 kr

-

Övriga/risktjänstavtal

600 kr

Internet-/Mobilbanken
Per överföring
Kontor
Per betalning

0 kr
0 kr

Internet-/Mobilbanken
- Kund med Internetbanken med
Betaltjänst, per överföring
Kontor

0 kr

-

0 kr

Per överföring

Betalning, internationell
överföring, SEPA-betalning
[Europabetalning i SEK el
Euro]
Per betalning
Kontor
Per betalning

0 kr
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Betalning, internationell
överföring, icke-SEPAbetalning
[Internationell betalning]

-

Nyckelkund
Helkund/lönekund

Internet-/Mobilbanken
Per betalning
Kontor
Per överföring
Nyckelkund
Helkund/lönekund

50 kr
100 kr

50 kr

95 kr
95 kr

Kort och Kontanter
Tillhandahållande av Debetkort
Bankkort Mastercard

Student (med CSN-insättning)
Total årlig kostnad
Övriga kunder
Total årlig kostnad

250 kr

Bankkort Maestro

Total årlig kostnad

250 kr

Bankkort Mastercard Ung

Total årlig kostnad

0 kr

Kontantuttag i Sverige

Uttagsautomat

0 kr

- pris/uttag med Bankkort Mastercard

0 kr

- pris/uttag med Bankkort Maestro

0 kr

- pris/uttag med Bankkort Mastercard Ung

0 kr

Kontantuttag utomlands
Uttagsautomat, uttag i EUR i automat inom
EU/EES
- pris/uttag med Bankkort Mastercard

0 kr

- pris/uttag med Bankkort Maestro

0 kr

- pris/uttag med Bankkort Mastercard Ung

0 kr

Uttagsautomat i övriga fall
- pris/uttag med Bankkort Mastercard

35 kr
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- pris/uttag med Bankkort Maestro

25 kr

- pris/uttag med Bankkort Mastercard Ung

0 kr

- Per betalning

0 kr

Betalning, debetkort utomlands

Valutaväxlingspåslag vid köp i utländsk
valuta, beräknat på det svenska beloppet

1,65 %
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Paket med tjänster
Internetbanken med betaltjänst
Internetbanken med betaltjänst
innehåller nedanstående
betaltjänster, för övrigt innehåll
se sparbankenikarlshamn.se
•
•
•
•
•
•
•
•

Avgift
Kostnad per halvår
Total årlig kostnad 2 x 125 kr

62,50 kr
250 kr

Betalning till bank- och
plusgiro
Engångsöverföring inom
Swedbank/Sparbank
Engångsöverföring till
andra banker
Stående överföring inom
Swedbank/Sparbank
Stående överföringar till
andra banker
Appen för privatpersoner
Swish
Mobilt BankID

Nyckelkund
Nyckelkund innehåller
nedanstående betaltjänster, för
övrigt innehåll se
sparbankenikarlshamn.se

Kostnad per månad

25 kr

Total årlig kostnad

300 kr

Total årlig kostnad

0 kr

•
Lönekonto
•
Internetbanken med
betaltjänst eller privatgiro
•
Appen för privatperson
•
Bankkort Mastercard
•
Swish
•
Mobilt BankID
•
Valutaväxling
•
Tillgång till specialister
Nyckelkund Ung eller Student
Nyckelkund ung/student
innehåller nedanstående
betaltjänster, för övrigt innehåll
se sparbankenikarlshamn.se
•
Lönekonto
•
Internetbanken med
betaltjänst (över 18 år)
•
Appen för privatperson
•
Bankkort Mastercard Ung
•
Swish
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•
•

Mobilt BankID
Valutaväxling

Tillgång till specialister
Private Banking
Private Banking innehåller
nedanstående betaltjänster, för
övrigt innehåll se
sparbankenikarlshamn.se

Total årlig kostnad

5 000,00 kr

•
Lönekonto
•
Internetbanken med
betaltjänst eller privatgiro
•
Appen för privatperson
•
Bankkort Mastercard
•
Betal- och Kreditkort
MasterCard Premium med
Consiergeservice
•
Swish
•
Mobilt BankID
•
Valutaväxling
•
Personlig rådgivare
•
Personlig finansiell
handlingsplan
•
Tillgång till specialister
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