Gjeldende priser for

GOLD

Kundeprogram
GOLD

Pris
Kr 50 per måned

Bankkonto til daglig bruk

Kommentar
Abonnementsprisen for kundeprogrammet belastes automatisk Gold
brukskontoen den 30. i hver måned.

Rente
0,05 %

Kommentar

Gold brukskonto
Regningskonto

0,05 %

Ekstra konto som kan opprettes i nettbanken

Tilknyttet kundeprogrammet GOLD

MasterCard Bankkort (debet) tilknyttet programkonto - kontaktløst

Pris

Årspris

0

Årspris Familiekort (Ekstra bankkort utstedt i ektefelles/samboers navn)

0

Varekjøp i Norge (BankAxept) og i utlandet (MasterCard nettverk)

0

Uttak i minibank i Norge, hele døgnet

0

Minibankuttak i utlandet/MasterCard nettverk
Kjøp av utenlandsk valuta i minibank vil normalt være gebyrbelagt. Gebyret fastsettes av minibankeier.

0

Valutapåslag når kortet er benyttet i Europa

2,00 %

Valutapåslag når kortet er benyttet utenfor Europa

2,00 %

Bestilling nytt kort eller Ny PIN-kode / felles PIN-kode

0

Nødkontanter i utlandet, innen 48 timer

0

MasterCard Kredittkort

Pris

Årspris (Inneholder ikke reise- og avbestillingsforsikring)

0

Varekjøp i Norge og utlandet (MasterCard). Rentefri periode inntil 45 dager.

0

Uttak skranke i annen bank og hos Posten. Rentebelastes fra uttaksdag.
Bruk av kort hos Posten, inkl. kjøp av varer, behandles som uttak over skranke.

Uttak minibank innland/utland. Rentebelastes fra uttaksdag.
Belastning av kredittkort konto i nettbank. Rentebelastes på uttaksdag.
Valutapåslag når kortet er benyttet i Europa
Valutapåslag når kortet er benyttet utenfor Europa
Nominell rentesats av benyttet kreditt
Årlig effektiv rente
Årlig effektiv rente er basert på varekjøp og kontantuttak iht. bransjestandard på kr 15 000, nedbetalt over 12 mnd i like store
terminbeløp på kr 1 397. Dette utgjør en kredittkostnad på Kr 1 759 og en samlet kredittkjøpspris på Kr 16 759.

Faktureringsgebyr ved papirfaktura (ingen gebyr ved bruk av avtalegiro/eFaktura)
Bestilling nytt kort, ny PIN-kode/ felles PIN-kode
Overtrekksgebyr
Nødkontanter

Kr 40 + 2,00 % av uttaksbeløp
Kr 40 + 2,00 % av uttaksbeløp
0
2,00 %
2,00 %
1,62% per mnd - 19,44% per år
23,12 % per år
Kr 45
0
Kr 100
0

Månedlig krav til innbetaling (fakturabeløp): 3 % av benyttet kreditt, minimum kr 250. Faktureringsdato den 15. i hver måned med forfall den 30. i hver måned.

365 Privat MasterCard
Årspris
Varekjøp i Norge og utlandet (MasterCard). Rentefri periode inntil 45 dager.
Uttak i minibank innland/utland. Rentebelastes på uttaksdag.
Uttak skranke i annen bank og hos Posten. Rentebelastes fra uttaksdag.
Bruk av kort hos Posten, inkl. kjøp av varer, behandles som uttak over skranke.

Belastning av kredittkort konto i nettbank. Rentebelastes på uttaksdag.
Valutapåslag når kortet er benyttet i Europa
Valutapåslag når kortet er benyttet utenfor Europa
Nominell rentesats ved bruk av kredittrammen
Årlig effektiv rente

Pris
0
0
Kr 40 + 2,0 % av uttaksbeløpet
Kr 40 + 2,0 % av uttaksbeløpet
0
2,00 %
2,00 %
1,783% per mnd - 21,4% per år
25,53 % per år

Årlig effektiv rente er basert på varekjøp og kontantuttak iht. bransjestandard på kr 15.000, nedbetalt over 12 mnd i like store
terminbeløp på Kr 1.410,78. Dette utgjør en kredittkostnad på Kr 1.929,41 og en samlet kredittkjøpspris på Kr 16.929,41.

Faktureringsgebyr ved papirfaktura (kr 0 ved bruk av avtalegiro/eFaktura)
Bestilling nytt kort, ny PIN-kode/felles PIN-kode
Nødkontanter
Overtrekksgebyr

Kr 45
0
0
Kr 100

Månedlig krav til innbetaling (fakturabeløp): 3 % av benyttet kreditt, minimum kr 250. Faktureringsdato den 15. i hver måned med forfall den 30. i hver måned.
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Nettbank/Mobilbank/Brettbank/Telefontjenester

Pris

Årspris/Årspris BankID

0

Innenlands regningsbetaling m/KID, per betaling (inkl. avtalegiro og eFaktura) fra bruks- og regningskonto

0

Innenlands regningsbetaling u/KID, per betaling fra bruks- og regningskonto

0

Kvitteringsoblat

Kr 20

Faste overførsler mellom egne konti, til annen kundes konto eller til konto i annen bank

0

Tillegg per melding/bilag ved faste overførsler fra bruks- og regningskonto

0

Mitt forbruk – oversikt i nett-, brett- og mobilbank over ditt forbruk

0

Saldovarslinger per SMS og/eller per e-post

0

Rebestilling av tapt/mistet sikkerhetskort (kodebrikke)

Kr 100

Bruk av kontofon og alle tilgjengelige tjenester – pris per oppring

Kr 2

Telegiro med KID/uten KID (fra bruks- og regningskonto)

0

Stoppe betaling/oppheve stopp betaling

0

Overføringer til utlandet – ved bruk av programkonto

Pris*

Sepa-betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS (Gitt at overføringen er mindre enn EUR
50.000 og man velger delte omkostninger) Hos mottakerbank innen 2 dager

0

Ordinær overførsel. Hos mottakerbank etter 2 dager

0

Ekspress overførsel. Hos mottakerbank samme dag for valutaene: NOK, DKK, SEK, EUR, GBP, USD. For
øvrige valutaer: Hos mottakerbank neste dag
Omkostninger til mottakerbank**
Dersom man velger at avsender betaler alle omkostninger er beløpet minimum
Reklamasjoner kan medføre gebyr dersom reklamasjonsak må rettes til utenlands bank og utenlands
bank tar gebyr for forespørselen.

Kr 375
Kr 200
Kr 300, samt mulig gebyr fra
utenlandsk bank, ofte EUR 30.

Tillegg ved manglende/feil/etterbehandling av IBAN og/eller BIC
*)
**)

Kr 120

Prisene som er oppgitt for elektroniske transaksjoner forutsetter korrekt IBAN og BIC og at programkonto benyttes til transaksjonen.
Tillegg dersom man velger at avsender betaler alle omkostninger. Dersom omkostningene i utlandet overstiger vårt gebyr,
forbeholder vi oss retten til å belaste avsender for meromkostningene.

Andre tjenester og fordeler i kundeprogrammet
•
Mulighet for MasterCard Bankkort med bilde (til legitimasjonsbruk) ved henvendelse til et Danske Bank kontor.
•
•

Gold MasterCard med reise- og avbestillingsforsikring
Reise- og avbestillingsforsikring som gjelder over hele verden når minst 50 % av reisen er betalt med Danske Bank kort eller via
nettbanken. Vi samarbeider med CODAN forsikring.

•

Kortsperre tjeneste 24 timer – Dersom du registrerer alle kort og mobiltelefoner i husstanden hos oss, vil du få hjelp til å sperre
disse ved tap eller tyveri. Du trenger ikke å registrere kort utstedt av Danske Bank, da de allerede er registrert i systemet. Du kan
også registrere passene til alle i familien. Da har du kun ett kontaktpunkt hvis noe kommer bort.
Logg på med BankID på Danske Assistanse via www.danskebank.no/gold. Førstegangspassord for pålogging står i velkomstbrevet
du får tilsendt sammen med velkomstpakken.

•
•
•
•

Bagasje- og nøkkelservice – anonymt merkede bagasjemerker og nøkkelringer.
Du kan bestille ny/ekstra nøkkelring for kr 35
Ved tap eller skade av bagasjemerker, kan du kostnadsfritt – en gang per år – få tilsendt et nytt bagasjemerke. Ytterligere
bagasjemerker kan bestilles for kr 35 per bagasjemerke.

•

ID-tyverisikring – en tjeneste som har som formål å forebygge og begrense skadeomfanget av identitetstyveri gjennom
informasjon og telefonassistanse. Du får tilgang til en døgnbetjent hjelpelinje som kan bistå deg når du har behov for det. Her får
du informasjon om hvordan du kan forebygge, oppdage og begrense identitetstyveri. Skulle uhellet være ute, får du blant annet
hjelp til å kartlegge omfanget av de økonomiske uregelmessighetene og til å iverksette tiltak for å forhindre ytterligere økonomisk
misbruk og økonomiske tap.

•

Med 365Privat MasterCard får du cashback hos Esso Norge og alle øvrige bensinstasjoner i Norge og utlandet (inkludert
drivstoff). Bensinstasjonen må akseptere MasterCard som betalingsmiddel og være registrert som bensinstasjon i MasterCard sine
systemer. Maks akkumulert cashback siste 12 mnd. er kr. 3.000 per kredittkortkonto. Opptjent Cashback godskrives 365
kredittkortkontoen hver måned.

•

Ved salg av bolig, kan du få 3 boligvisninger uten kostnad hvis du benytter deg av en eiendomsmegler vi samarbeider med.
I de største byene samarbeider vi med Eiendomsmegler Krogsveen og Meglerhuset Nylander.

•

Rabatt på leiebil fra Hertz. Som eier av Gold MasterCard får du opptil 10% på leiebil fra Hertz. I tillegg får du gratis
oppgraderinger både i Europa og USA.

•

Danske Bank Reward – opptjening av bonus ved bruk av kort utstedt av Danske Bank – i utvalgte butikker. Se hjemmesiden for
oversikt over butikker og bonus.
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