PRISLISTE BETALINGSFORMIDLING
PRIVAT FRA 01.05.2019
Nettbank
Nettbank etablering
Nettbank årsgebyr
Girobetaling
Girobetaling med oblatkvittering
Avtalegiro
eFaktura
eFaktura, med oblatkvittering
Rebestilt BankID brikke (OTP)
Betaling til utland via nettbank

0,120,0,30,4,4,30,100,60,-

Debetkort - Visa Classic/Visa Online Voksen
Årspris
Varekjøp (bankaxept)
Totalkunde: varekjøp (bankaxept)
Kontantuttak i egen minibank i bankens åpningstid
Kontantuttak utenom bankens åpningstid
Kontantuttak i fremmed minibank
Totalkunde: Alle kontantuttak egen minibank
Erstatningskort ved tapt/sperret/ødelagt
Visa varekjøp utland
Visa varekjøp innland
Totalkunde: Visa varekjøp innland
Kontantuttak i utenlandske minibanker
Sperregebyr Visa
Ny kode Visa
Valgfri design
Tillegg for bilde på kort

295,1,50
0,0,8,8,0,200,7,3,0,50,100,50,125,200,-

Debetkort – Visa Online Ungdom 13-18
Årspris
Varekjøp (bankaxept)
Totalkunde: varekjøp (bankaxept)
Kontantuttak i egen minibank i bankens åpningstid
Kontantuttak utenom bankens åpningstid
Kontantuttak i fremmed minibank
Totalkunder: Alle kontantuttak egen minibank
Visa varekjøp utland
Visa varekjøp innland
Totalkunde: Visa varekjøp innland
Kontantuttak i utenlandske minibanker
Erstatningskort ved tapt/sperret/ødelagt
Sperregebyr Visa
Ny kode Visa
Valgfri design
Tillegg for bilde på kort

195,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,100,50,125,200,-

Debetkort – Visa Junior 8-13
Ingen gebyrer!

Kredittkort – Gold, ViVo
Se fullstendige avtalevilkår og oppdaterte priser for kortet på vår hjemmeside.
Girobetaling
Giro belastet konto over skranke, honnør
Giro belastet konto over skranke, andre
Giro betalt kontant over skranke, kunde
Giro betalt kontant over skranke, ikke-kunde
Advisert giro (uten mottakers kontonummer)
Telegiro
Telegiro med oblatkvittering

40,75,100,200,100,0,30,-

Brevgiro
Brevgiro pr transaksjon
Brevgiro, retur pga. feil utfylt
Brevgiro, advisert (uten mottakers kontonr.)
Brevgiro, porto pr. forsendelse

20,150,100,Postens portotakster

Faste oppdrag
Overføring mellom egne kontoer uten melding
Overføring mellom egne kontoer med melding
Overføring til annen kontohaver egen bank
Overføring til annen kontohaver annen bank
Manuelle faste oppdrag i bank
Opprettelse av faste oppdrag i skranke

0,15,15,25,100,50,-

Øvrige tjenester
Visa Verdikort med omslag
(ladebeløp mellom kr 200,- og kr 5000,-)
Bankremisse med omslag
Bankremisse med omslag – ikke kunder
SMS varsel pr melding (tjenesten kan
aktiveres i Nettbank)
Etableringsomkostninger depositumskonto
- Begge kunde i banken
- Kun utleier eller leietaker kunde i banken
Avslutning av konto ved overførsel til annen bank
Kopi av bilag, pr bilag
Myntveksling egne kunder, pr rull
Myntveksling ikke kunder, pr rull
Ordinær overførsel til utlandet
Kontoutskrift på papir pr post pr mnd.

50,100,150,2,200,500,100,50,5,10,300,20,-

Bli Totalkunde i Gildeskål Sparebank
Det lønner seg å samle alle dine banktjenester hos oss. Da vil du blant annet få de tjenestene du
bruker mest som varekjøp med kort og regningsbetaling i nettbank gebyrfrie.
For nærmere detaljer om vilkår for å bli Totalkunde og for hvilke fordeler du oppnår som Totalkunde
anbefaler vi å lese detaljene på vår hjemmeside www.gildeskaal-sparebank.no.

