Prislista - Privat

Våra vanligaste betaltjänster för privatkunder
Digitala tjänster
Appen för privatpersoner
Internetbanken
Swish för privatpersoner
Kundcenter Privat
Mobilt Bank-ID

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Ärende i kassan
Uttag av kontanter
 endast helkund i Lekebergs Sparbank eller helkund i annan sparbank

0 kr

Insättning av kontanter
 endast helkund i Lekebergs Sparbank
- på konto i Lekebergs Sparbank, annan sparbank eller Swedbank
- på konto i annan bank

0 kr
50 kr

Betalning till Bank- och Plusgiro
 Helkund i Lekebergs Sparbank
 Kund i annan sparbank eller Swedbank
 Dödsbo

50 kr
100 kr
0 kr

Överföring
 Endast kund i Lekebergs Sparbank, annan sparbank eller Swedbank
- Till eget konto i Lekebergs Sparbank
- Till annans konto i Lekebergs Sparbank
- Till konto i annan bank än annan sparbank eller Swedbank

0 kr
0 kr
50 kr

Inlösen av Bankgiroavi
 Helkund i Lekebergs Sparbank
 Kund i annan sparbank eller Swedbank

0 kr
50 kr

Inlösen av Plusgiroavi
 Helkund i Lekebergs Sparbank
 Kund i annan sparbank eller Swedbank

0 kr
50 kr

Postväxel
 Utfärdande av postväxel (endast till kunder i banken)
 Inlösen av postväxel

0 kr
0 kr

Inlösen av utbetalningsavi

0 kr

Borttappad internetbanksdosa

250 kr

Uppräkning av mynt
 Endast kund i Lekebergs Sparbank
 Måste sättas in på konto i Lekebergs Sparbank.

4 % på uppräknat belopp

Bankfack
 Storlek 1
 Storlek 2
 Storlek 3
 Storlek 4
 Storlek 5

ÖPPEN

450 kr per år
550 kr per år
600 kr per år
800 kr per år
1 290 kr per år

1

Saldofråga/Ekonomisk översikt

0 kr

Kopia av tidigare utskickat kontoutdrag

50 kr/utdrag

Fotokopior

5 kr/kopia

Betala räkningar
Autogiro

0 kr

Internetbanken
 Internetbanken inklusive betalningar

0 kr per år
175 kr per år

Privatgiro
 Helkund i Lekebergs Sparbank
o 16 fria betalorderblanketter per år, därefter 15 kr per betalorder

240 kr per år

Våra vanligaste bankkort
Bankkort MasterCard
250 kr per år
(ingår i Nyckelkund)
- Kontantuttag i automat i Sverige och kontantuttag av euro i EMU-land kostar 0 kr.
- Kontantuttag i automat i övriga fall kostar 35 kr per uttag.
- Kontantuttag på bank- och växlingskontor (där uttag med kort är möjligt) kostar 35 kronor.
- Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5 %.
Bankkort Maestro
195 kr per år
(ingår i Nyckelkund)
- Kontantuttag i automat i Sverige och kontantuttag av euro i EMU-land kostar 0 kr.
- Kontantuttag i automat i övriga fall kostar 25 kr per uttag.
- Kontantuttag på bank- och växlingskontor (där uttag med kort är möjligt) kostar 35 kronor.
- Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5 %.
Bankkort MasterCard Ung
0 kr per år
(upp till 22 år)
- Kontantuttag i automat i Sverige och kontantuttag av euro i EMU-land kostar 0 kr.
- Kontantuttag i automat i övriga fall kostar 0 kr per uttag.
- Kontantuttag på bank- och växlingskontor (där uttag med kort är möjligt) kostar 0 kronor.
- Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag i utländsk valuta 1,5 %.
Utlandsbetalning
Europabetalning
 Internetbanken
 Kontor/Telefonbanken

0 kr/st.
200 kr/st.

Europabetalning Urgent
 Internetbanken
 Kontor/Telefonbanken

350 kr/st.
550 kr/st.

Internationell betalning
 Internetbanken
 Kontor/Telefonbanken

50 kr/st.
250 kr/st.

Internationell betalning urgent
 Internetbanken
 Kontor/Telefonbanken

350 kr/st.
550 kr/st.

Denna prislista är uppdaterad 2022–01.

ÖPPEN

2

