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Konti

Kontooprettelse ved introduktion via PFA Pension

0,00 kr.

Kontogebyr, kundepakke Basis
Kontogebyr, andre kundepakker

375,00 kr. pr. kvt.
0,00 kr.

Kontogebyret er et fast gebyr, som opkræves for alle bestående kundeforhold ved udgangen af hvert kvartal.
Gebyret beregnes pr. kunde uanset antallet af konti, og opkræves den sidste bankdag i kvartalet.
Gebyret pålægges som udgangspunkt alle kunder, som har et bestående kundeforhold ved udgangen af et
kvartal, men visse kunder kan i medfør af deres indplacering i konkrete kundepakker opnå rabat på dette gebyr.
Stående Ordre aftale
Kontoudskrift, e-Boks, ordinær (ved fuld side eller rentetilskrivning)
Kontoudskrift, papirudskrift
Indlånskonto, private kunder* (CPR-kunder):
Rentesats for saldoen under 100.000 kr.
Rentesats for saldoen over 100.000 kr.
Indlånskonto, erhvervskunder* (CVR-kunder):
Rentesats for saldoen under 100.000 kr.
Rentesats for saldoen over 100.000 kr.

0,00 kr.
0,00 kr.
25,00 kr.

0,00 % p.a.
-0,60 % p.a. **)
0,00 % p.a.
-0,60 % p.a. **)

*) Konti til understøttelse af investering (frie-, selskabs-, VSO-, og pensionsmidler).
**) Vedrørende minusrenter gælder, at for nye kunder vil den første måned plus løbende måned efter
oprettelsestidspunktet for oprettelse af kontoen være med en favørrente på 0,00 % p.a.
Opsparingskonto med minimum 500.000 kr. i PFA Invest i depot hos PFA Bank
op til 100.000 kr. i indskud på Opsparingskonto
Opsparingskonto med minimum 2.000.000 kr. i PFA Invest i depot hos PFA Bank
op til 150.000 kr. i indskud på Opsparingskonto
Opsparingskonto med minimum 5.000.000 kr. i PFA Invest i depot hos PFA Bank
op til 250.000 kr. i indskud på Opsparingskonto

0,00 % p.a.
0,00 % p.a.
0,00 % p.a.

For information vedrørende kontovilkår, herunder opsigelsesvarsel, se produktark for opsparingskonti.

Aldersopsparing
Ratepension
Kapitalpension
Selvpension
Aktiesparekonto
Stående Ordre konto

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
%
%
%
%
%

p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.

Overtræksrente pensionskonti og aktiesparekonto
Overtræksrente Indlånskonto/Stående Ordre konto
Advisering af overtræk
Rykkergebyr ved overtræk
Kontooprettelse uden introduktion via PFA Pension
Kopi af tidligere kontoudskrift (for den første kopi)
Yderligere kopi af kontoudskrift (pr.stk.)

0,00 % p.a.
10,00 % p.a.
0,00 kr.
0,00 kr.
300,00 kr.
200,00 kr.
50,00 kr.

For information vedr. detaljer vedr. renteberegning og rentetilskrivning se ”Almindelige Forretningsbetingelser”
og ”Regler for rentetilskrivning” på www.pfabank.dk på siden ”Priser og vilkår”
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Depot

Depot, VP-gebyrer
Handel med og opbevaring af PFA Invest investeringsbeviser for kunder i PFA Bank er som standard uden gebyr.
Depot, VP-gebyrer for danske aktier og investeringsbeviser
Oprettelse af depot i Værdipapircentralen (VP)
Transaktionsgebyr, ved beholdningsændringer (køb/salg, overførsler mv.)
Transaktionsgebyr, øvrige ændringer (ændring af adresse, konto mv.)
Nominel ændring, pr. million
VP-beholdningsændringsmeddelelse, ved overførsler
Fondskodegebyr ved VP-aktier og investeringsbeviser

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Depot, VP-gebyrer for danske obligationer
Oprettelse af depot i Værdipapircentralen (VP)
Transaktionsgebyr, ved beholdningsændringer (køb/salg, overførsler mv.)
Transaktionsgebyr, øvrige ændringer (ændring af adresse, konto mv.)
Nominel ændring, pr. million
VP-beholdningsændringsmeddelelse, ved overførsler
VP-Kontogebyr, årligt
Fondskodegebyr ved VP-obligationer, årligt

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
55,00 kr. *
25,00 kr. *

Depot, VP-ydelser, som er fravalgt som standard
(Ved tilvalg af en eller flere af disse ydelser opkræves det respektive gebyr)
VP-ændringsmeddelelse, øvrige ændringer
VP-beholdningsændringsmeddelelse, ved handler
Udtrækningsadvisering
Renteadvisering
Beholdningsoversigt

0,00 kr.
13,50 kr.
14,50 kr. *
14,50 kr. *
14,50 kr. *

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

*= Momspligtige VP-gebyrer (inkl. moms)
Depotgebyrer og VP-gebyrer opsamles for perioden 11. december til 10. juni og 11. juni til 10. december.
Opkrævningstidspunkterne er halvårligt 30. juni og 30. december.
Depotoverførsler
Overførsel til andet pengeinstitut pr. fondskode
Maksimalt pr. depot/dag
3.

150,00 kr.
500,00 kr.

Værdipapirhandel

Banken tilbyder handel vedrørende danske aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser handlet på
Nasdaq OMX Copenhagen. Nedenstående priser gælder ved alle typer handler, herunder handler afgivet via
netbank. Banken beregner ikke tillæg på kundernes købsordrer eller fradrag på kundernes salgsordrer.
Handelsomkostninger, PFA Invest investeringsforeningsbeviser
Straksordre (muligt på udvalgte PFA Invest afdelinger)
Markedsordre/Markedskursordre, kurtage pr. effektueret ordre
Limiteret børsordre, kurtage pr. effektueret ordre

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Handelsomkostninger, danske aktier og øvrige investeringsforeningsbeviser
Straksordre (muligt på C25 aktier)
Markedsordre/Markedskursordre, kurtage pr. effektueret ordre
Limiteret børsordre, kurtage pr. effektueret ordre

0,15 %, min. 45,00 kr.
0,15 %, min. 45,00 kr.
0,15 %, min. 45,00 kr.

Handelsomkostninger, danske obligationer
Markedsordre/Markedskursordre, kurtage pr. effektueret ordre
Limiteret børsordre, kurtage pr. effektueret ordre

0,10 %, min. 45,00 kr.
0,10 %, min. 45,00 kr.

PFA Bank A/S

Sundkrogsgade 4

Telefon: 70 80 85 00

post@pfabank.dk

CVR: 31 05 01 62

2100 København Ø

Telefax: 39 17 59 50

www.pfabank.dk
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For yderligere information vedr. værdipapirhandel se ”Vilkår for handel med værdipapirer”.
4.

Netbank og mobilbank

Oprettelse og abonnement
Overførsler mellem egne konti i banken

0,00 kr.
0,00 kr.

Overførsler til andet pengeinstitut eller anden kunde i banken:
Straksoverførsel
Sammedagsoverførsel, bestilles senest kl. 12.00
Standardoverførsel (dag til dag), bestilles senest kl. 21.00
Fast overførsel til andet pengeinstitut, transaktionsgebyr pr. gang

0,00
0,00
0,00
0,00

Abonnement på realtidskurser, pr. måned

50,00 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

Vær opmærksom på, at ikke alle transaktioner er mulige i mobilbank.

5.

Info Service (tilmeldesvia netbank)

Konti
Hævet beløb større end
Indsat beløb større end
Saldo på konto mindre end
Overtræk større end
Straksoverførsel gennemført
Straksoverførsel ej gennemført
Afvisning pga. manglende dækning
Depoter
Fondshandel gennemført (ej strakshandel)
Beskeder
Besked fra rådgiver
Øvrige
Bruger spærret

6.

SMS
DKK 1,50
DKK 1,50
DKK 1,50
DKK 1,50
DKK 1,50
DKK 1,50
Gratis

E-mail
DKK 1,50
DKK 1,50
DKK 1,50
DKK 1,50
DKK 1,50
DKK 1,50
Gratis

DKK 1,50

DKK 1,50

Gratis

Gratis

DKK 1,50

DKK 1,50

Pension

Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing
Overførsel af pension til andet pengeinstitut/pensionsselskab, pr. konto
Overførsel af pension til andet pengeinstitut/pensionsselskab, pr. depot
Yderligere gebyr for overførsel af pension inden 12 måneder
efter underskriftsdato, gebyr pr. kunde dækkende alle pensionsordninger

Deludbetaling af kapitalpension, aldersopsparing og ratepension:
De første to gange pr. kalenderår er gratis, herefter gebyr pr. udbetaling
7.

675,00 kr.
917,50 kr.
917,50 kr.
1 % af værdien
minimum 5.000 kr.
maksimum 25.000 kr.
675,00 kr.

Øvrige gebyrer

Gebyr for årlig oversigt over serviceydelser
Gebyr for årlig omkostningsoversigt vedr. investeringer
Ophævelse af engagement med banken

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Banken udfører:
Overførsler mellem egne konti i banken (bestilles senest kl. 15.30)

0,00 kr.

Udlevering af aktuelle personoplysninger jf. lov om personoplysninger, pr. side
Maksimalt gebyr pr. sag

10,00 kr.
200,00 kr.

Bankens timesats

1.500,00 kr.
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Banken forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra tredjepart i forbindelse med kunders
transaktioner.
Banken tilbyder ikke
-

Overførsler til udlandet
Handel med og/eller opbevaring af udenlandske værdipapirer
Afgivelse af kreditoplysninger
Lån og kreditter
Konti til andre formål end understøttelse af investering (frie-, selskabs-, VSO-, og pensionsmidler).
Samt Aktiesparekonti og Opsparingskonti.

Listen er ikke nødvendigvis dækkende.

