Prisliste for Lunar Way
Business
1. Abonnement
Type

Pris

Forudbetalt årligt beløb1, 2

1.980 kr.

Forudbetalt månedeligt beløb1, 2

199 kr.

1. Du skal ved oprettelse af brugerforhold vælge om du ønsker at betale et månedligt eller årdligt gebyr for produkterne tilknyttet Lunar Way Business.
Du kan til enhver tid ændre denne præference.
2. Prisen er ekslusiv moms

2. Kort - Mastercard prepaid (endnu ikke
tilgængelig)

Type

Pris

Første kort inkluderet i abonnement prisen
Oprettelse af kort

0 kr.

Spærring af kort

0 kr.

Erstatningskort

99 kr.

Årligt kortgebyr

0 kr.

Pris pr. transaktion i Danmark

0%

Pris pr. transaktion udenfor Danmark

0,50%

Hævegebyr i Danmark

0 kr.

Hævegebyr i udland

9 kr.

3. Hæve og beløbsgrænser på kort
Type

Pris

Beløbsgrænse for indestående på ethvert givent tidspunkt

750.000 kr.

Indskudsgrænse pr. år

750.000 kr.

Indskudsgrænse pr. måned

250.000 kr.

Indskudsgrænse pr. dag

37.500 kr.

Kontanter pr. år

300.000 kr.

Kontanter pr. måned

100.000 kr.

Kontanter pr. dag

7.500 kr.

Varekøb pr. år

750.000 kr.

Varekøb pr. måned

250.000 kr.

Varekøb pr. dag

37.500 kr.

4. Konto
Oprettelse:
Oprettelse af bankkonto

0 kr.

Indlånsrente:
Indlånsrente op til indestående på 200.000 kr.
Indlånsrente på alt indestående over 200.000 kr.

0%
-0,5%

Betalinger:
Nationale straksoverførsler

0 kr.

Overførsler fra udlandet1) 2):
Overførsel fra udlandet til konto i Nykredit Bank.

50 kr.

Overførsel fra udlandet i EUR til konto i Nykredit Bank.

20 kr.

Gebyr for rettelser af manglende og fejlagtig BIC-nummer ved

100 kr.

indkomne betalinger.3)
Gebyr for rettelser af manglende og fejlagtig IBAN-nummer ved
indkomne betalinger.3)

100 kr.

Serviceydelser:
Er i overtræk og modtager en rykker fra Nykredit Bank

150 kr.

Provision:
Provision af max

0%

Overtræksprovision, ubevilget

9%

Udlånsrente:
Tillæg/fradrag
1.

Når der oprettes en swift, med en betaling til en konto i Nykredit, så har afsender 3 valgmuligheder:
a)

Afsender betaler omkostningerne

b)

Modtager betaler omkostningerne

c)

Shared, afsender og modtager deler omkostningerne (betaling af omkostninger i eget PI)

Ovenstående priser afspejler en shared omkostning. Dvs. at kunden kan forvente yderligere omkostninger, hvis
modtager skal betale omkostningerne. Vi kender ikke omkostningen hos afsenders PI.
2.

Gælder også betalinger modtaget i Danmark i anden valuta end DKK.

3.

Hertil kommer eventuelle udenlandske omkostninger.

9%

