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1) Dagligt offentliggjort europæiske valutaer: 
www.nets.eu/valutakurser  tillagt 1%. 

2) Andre dagligt offentliggjorte valutaer: 
www.nets.eu/valutakurser  tillagt 1,5 %. 

 

* Der er fastsat et maksimumsbeløb på 25.000 kr. pr. løbende 30 
dage for brug af VISA-kortet til betaling og kontanthævninger i 
udlandet. 

 
 
 
 
 
 

Konto Pris 

Brokonto 150 kr. pr kvartal 

Årsudskrift 0 kr. 

Kontoudskrift papir ved 50 posteringer eller 
bestilt af kunde 

 
0 kr. 

Kontoudskrift i e-Boks – ved 50 posteringer 
eller bestilt af kunden 

 
0 kr. 

Netbank 0 kr. 

Ekspeditionsgebyr ved overtræk (Hvis 

overtrækket overstiger 500 kr., 
spærres et evt. VISA/Dankort automatisk) 

 
300 kr. 

Udbetaling 
 

Hævning i fremmed automat 0 kr. 

Hævning af kontanter fra automater i 
udlandet med VISA/Dankort 

 
1 %, min. 30 kr. 

VISA/Dankort 
 

VISA/Dankort – årligt gebyr* 150 kr. 

Brug af Dankort og VISA/Dankort i 
forretninger 

 
0 kr. 

Kopi af nota 100 kr. 

SEB’s spærring af kort ved overtræk 

(Kortet spærres automatisk, hvis et overtræk 
på kontoen overstiger 500 kr.) 

 
300 kr. 

Erstatningskort 150 kr. 

Timebetaling ved diverse opgaver (ex. 
moms) 

 
500 kr. 

 
Returnering af dækningsløse VISA/Dankort 
betalinger samt BetalingsService ved 
overtræk på konto 

 

200 kr. 

Omregningskurs ved brug af VISA/Dankort i udlandet: 

 

 
Indlån 

Nominel årlig 
rente 

Brokonto 0,000 % 

 

Overførsler Pris 

Betaling til og fra Sverige (pr. stk.) 
 

Til SEB i Sverige fra Brokonto (én fast overførsel pr. 
måned). Kun for privatkunder 

 
0 kr. 

Fra SEB i Sverige til Brokonto (én fast overførsel pr. 
måned). Kun for privatkunder 

 
0 kr. 

Ændring af beløb eller dato ved fast overførsel, 
foretaget af SEB 

 
100 kr. 

03 – Økonomibetaling (3 bankdage) 100 kr. 

02 – Normalbetaling (2 bankdage) 200 kr. 

01 – Ekspresbetaling (1 bankdag) 300 kr. 
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Omregningskurs ved brug af VISA/Dankort i udlandet: 

Ved brug af kortet i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til DKK 
ske til den referencekurs, som fremgår af www.pbs.dk/valutakurser for den 
pågældende valuta. 

Alle valutakurser på www.pbs.dk/valutakurser er uden procenttillæg. 

1. Europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser: 

Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i PBS tillagt 1%. 

2. Andre valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser: 

Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i PBS tillagt 1,5 %. 
Undtagelser kan forekomme. 

 

Begrænsninger ved brug af VISA/Dankort og Dankort 

Der er fastsat et max. beløb for kontante hævninger på 2.000 kr. pr. dag. 

Der er fastsat et max. beløb for betalinger og kontanthævninger på 
20.000 kr. pr. løbende 30 dage. 

Ved brug af Dankort hos forretninger, der overvejende tilbyder spil og 
væddemål, herunder kasinoer og lignende, er der fastsat et max. beløb på 
5.000 kr. pr. dag. 

 
 

Ordrer med en modværdi på op til 100.000 kr. i en hovedvaluta afregnes til 
Nationalbankens fastsatte kurs + et tillæg. en hovedvaluta er en af de 
valutaer, som Nationalbanken dagligt fastsætter kurser for. Tillægget er 
typisk mellem 0,10 – 0,50%. 

Ordrer i en hovedvaluta eller ordrer i en anden valuta til en modværdi på 
over 100.000 kr. afregnes altid til SEB’s markedskurs + et tillæg, 
medmindre andet er aftalt. Tillægget er typisk mellem 0,05 – 0,10%. 

Størrelsen af tillægget afhænger af valutaen og oplyses på forespørgsel. 

For overførsler uden fradrag for modtager beregner SEB forlods 150 kr. til 
dækning af udenlandske omkostninger. 

Hvis de udenlandske omkostninger er større end 150 kr., forbeholder SEB sig 
ret til at hæve restbeløbet hos ordregiver. 

De anførte gebyrer dækker de danske omkostninger. 

Udenlandske overførsler kan bestilles via Netbank på bankdage i 
tidsrummet 06:30 – 21:00. Bestillinger, som modtages i banken indtil kl. 
14:00, vil blive behandlet samme dag. En ordre modtaget efter kl. 14:00 
afregnes den næste bankdag. Hvis der er indtastet en betalingsdato i 
fremtiden, vil overførslen blive behandlet af SEB på denne dato. 

 
Overførsler modtaget i fremmed valuta omregnes automatisk til danske 
kroner medmindre krediteringskontoen føres i samme valuta som 
overførselsbeløbet eller andet er aftalt. 

En overførsel med en modværdi på op til 100.000 kr. i en hovedvaluta, der 
modtages inden kl. 14.00, afregnes til Nationalbankens fastsatte kurs minus 
et fradrag. Fradraget er typisk mellem 0,10 – 0,50%. 

 

Ordre i en hovedvaluta eller ordre i en anden valuta til en modværdi på 
over 100.000 kr. afregnes altid til SEB’s markedskurs – et fradrag, 
medmindre andet er aftalt. Fradraget er typisk mellem 0,05 – 0,10%. 

Størrelsen af fradraget afhænger af valutaen og oplyses på forespørgsel. 

Omkostninger ved forespørgsel om forventet overførsel fra udlandet og 
indhentning af yderligere oplysninger vil blive beregnet efterfølgende. 
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