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                        Gebyroplysningsdokument               

 

 

 

Pengeinstitut:  Lunar Bank A/S 

Kontonavn:   Lunar Premium 

Dato:   12. maj 2021 

 

• 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 i prislisten. Prislisten ses i appen 
eller på www.lunar.app 

• Der findes en ordliste over de udtryk, der anvendes i dette dokument. 

 

Tjeneste Gebyr 

Generelle kontotjenester 

Etablering af konto   

 

0 kr. 

Drift af kontoen Månedsvis 

Samlet årligt gebyr: 

69 kr. 

828 kr. 

Adgang til app’en  0 kr. 

Omfatter en pakke af tjenester, 
der består af 

• Op til 3 betalingskonti 

• Op til 3 fysiske Visa debit 
kort 

• Op til 3 virtuelle Visa 
debit kort 

• Rejseforsikring 

Der findes et gratis alternativ til 
dette kaldet Lunar Standard 
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Tilkøb af ekstra konto Månedsvis 9 kr. 

Betalinger (med undtagelse af kort) 

Betaling af indbetalingskort Via Lunar app’en 0 kr.  

Pengeoverførsler til en 
udbyder af betalingstjenester 
i Danmark 

Mellem egne konti i Lunar Bank 

Til anden konti i Lunar Bank eller 
andet pengeinstitut 

Fast overførsel mellem egne konti i 
Lunar Bank 

Fast overførsel til ande konti i Lunar 
Bank eller andet pengeinstitut 

0 kr. 

0 kr. 

 

0 kr. 

 

0 kr. 

Betalingsservice Oprettelse af betalingsservice via app’en 

Returnering af betalingsservice ved 
overtræk 

0 kr. 

250 kr. 

Pengeoverfrøsler fra en 
udbyder af betalingstjenester 
i andre lande 

Modtag udenlandske overførsler i EUR 
(SEPA betaling) 

Modtag udenlandske overførsler i andre 
valuta 

Rettelse af manglende eller fejlagtige 
detaljer vedr. betaling fra udlandet   

0 kr. 

 

0 kr. 

 

100 kr. 

Pengeoverfrøsler til en 
udbyder af betalingstjenester 
i andre lande 

Send udenlandske overførsler i EUR 
(SEPA betaling) 

Send udenlandske overførsler i andre 
valuta 

Rettelse af manglende eller fejlagtige 
detaljer vedr. betaling til udlandet   

0 kr. 

 

0 kr. 

 

100 kr. 

Kort og kontanter 

Hævning af kontanter I danske pengeautomater i DKK og EUR 

 

I udenlandske pengeautomater inden for 
EU i DKK og EUR 

I udenlandske pengeautomater inden for 
EU i andre valutaer end DKK og EUR 

 

I udenlandske pengeautomater uden for 
EU uanset valuta 

0 kr. 

 

0 kr. 

 

0 kr. 

 

0 kr.  
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Udstedelse af debit kort  0 kr. 

Udstedelse af virtuelt kort  0 kr. 

Overtræk og dertil knyttede tjenester 

Ubevilliget overtræk Overtræksrente (beregnes dagligt) 

Rykkergebyr ved overtræk (per stk.) 

20% p.a. 

100 kr. 

Andre tjenester 

Top-up Pris første Top-up 

Pris efterfølgende Top-up 

0 kr. 

4 kr. 

 


