Prislista 2021 – Privat
Vanliga tjänster
Kontantuttag
-konto i Tjörns Sparbank
Kontantinsättning
-konto i Tjörns Sparbank
Bankgirobetalning1
Plusgirobetalning1
Överföring till:
-konto i Tjörns Sparbank
-konto i annan bank2
Extra kontoutdrag,
senaste trans.
Saldofråga
Inlösen av:
-plusgiro utbetalningskort3
-bankgiro utbetalningskort3
-kontantavi (SPU)4
-postväxel3
Utfärdande av postväxel
(postväxel utfärdas endast till
egna kunder) 2
BankID på kort utan foto
BankID på fil
Kortläsare
Utländska sedlar2
-säljer till egna kunder
-köper från egna kunder

Pris/st
Kassan

Kundcenter

Internetbanken

0 kr
0 kr
150 kr
150 kr

150 kr
150 kr

0 kr
0 kr

0 kr
100 kr

0 kr
150 kr

0 kr
0 kr

25 kr
0 kr

50 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
150 kr

0 kr

120 kr

0 kr
1,50 kr
50 kr

Pris/år
250 kr

Mastercard5

Kontantuttag i automat i Sverige och
kontantuttag av euro i EMU-land

Kundcenter

Maestro5

Bankkort Mastercard ung (åldersgräns 0-17 år)

Internetbanken

Betal- och kreditkort Mastercard –

Tjörnkortet6,9

Extrakort
Betal- och kreditkort Mastercard – Guld7,9
Extrakort
Betal- och kreditkort Mastercard – Platinum8,9

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Kostnadsfritt för privatpersoner

Betala räkningar

Pris/st

Pris/år

Autogiro
Girobetalning5
-över 20 betalorder per år
Internetbetalning5
Ersättningsdosa

0 kr
0 kr
20 kr

0 kr
230 kr
100 kr

300 kr

0 kr/st
35 kr/st
180 kr

Kontantuttag i automat i övriga fall per uttag

Pris/st

Pris/st
0 kr

Kontantuttag i automat i Sverige och
kontantuttag av euro i EMU-land

Överföringar

5Årsavgiften

Swedbankbetalning
Europabetalning
- Utan avisering
- Med avisering
Internationell betalning

Bankkort

hjälporganisationer 0 kr
2Kostnadsfritt för Nyckelkunder i Tjörns Sparbank
3Endast insättning på konto i Sparbank eller Swedbank
40 kr om kontouppgift lämnas

Automatisk överföring till
-eget konto i banken
-annat konto i banken
Swish

Betalning från utlandet

Kontantuttag i automat i övriga fall per uttag

40 kr
40 kr

Internetbanken

Swedbankbetalning
150 kr
0 kr
Europabetalning
150 kr
0 kr
Europabetalning Urgent
300 kr
150 kr
Internationell betalning
150 kr
50 kr
Internationell betalning Urgent
300 kr
150 kr
Vid internationell betalning
Tillägg för mottagande banks kostnad: Faktisk kostnad eller generell
kostnad, dock lägst 100 kr/st.

Bankkort

400 kr

Kassan

Kontor

Betala med kort

1Till

Betalningstjänster

Pris/st

Betala till utlandet

Extrakort

0 kr/st
25 kr/st
0 kr
195 kr
0 kr
495 kr
130 kr
1 700 kr
900 kr

√ Läs mer på tjorns-sparbank.se/kort
60

kr för studenter på högskola/universitet och för våra Nyckelkunder
kr för våra Nyckelkunder
81 400 kr för våra Nyckelkunder
9Köp och uttag faktureras månadsvis. Kontantuttag i Sverige och utomlands
kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 45 kr/uttag. Valutaväxlingspåslag
är 1,65 % på valutakursen. Kreditränta f.n. 10,95 % (2020-02-05), rörlig.
Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan f.n. 11,18 %
och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 154 kr.
7295

debiteras halvårsvis
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Servicefack/Bankfack

Pris/år

Nyckelkund – 50 % rabatt på ordinarie pris

460 kr
560 kr
710 kr
990 kr
1170 kr
1790 kr
0 kr med elektronisk avi, servicekonto
50 kr med avi via post, servicekonto
50 kr med avi via post, bankgiro
Förkommen service-/bankfacksnyckel
500 kr/kolv
Uppborrning av fack
(kostnad för kolv tillkommer)
3 000 kr
Priser för fack är inkl. moms

Vi har samlat våra populäraste tjänster för din vardagsekonomi i det
paket vi kallar för Nyckelkund.

- Facktyp 1
- Facktyp 2
- Facktyp 3
- Facktyp 4
- Facktyp 5
- Facktyp 6
Avisering

Placeringstjänster
Värdepapperstjänst Bas och ISK12
IP – Individuellt pensionssparande12
Depåavgift12

Pris/år
0 kr
2 % av värdet,
högst 125 kr
0 kr

Kapitalspar Fond, Barn och Pension
Fast avgift13

Rörlig avgift beroende på försäkringsvärde:

120 kr
(0 kr vid
försäkringsvärde
över 500 000 kr)

Allt det här ingår i Nyckelkund för 29 kr/mån*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lönekonto
Bankkort
Betal- och kreditkort Mastercard9
Appen för privatpersoner
Internetbanken
Mobilt BankID
Swish
Kundcenter Privat
Kostnadsfri valutaväxling
ID-skydd
Upp till 20 % rabatt på bil- och hemförsäkring

*Ordinarie pris är 58 kronor per månad om tjänsterna köps separat.
Ordinarie årsavgifter: Internetbanken med betaltjänst 100 kr,
Bankkort 250 kr, Betal- och kreditkort MasterCard 195 kr, ID-skydd
150 kr. Avgifter och kostnader kan tillkomma vid användning av
tjänsterna.
Om du är mellan 18-22 år eller studerar på eftergymnasial nivå
vid högskola/universitet och får CSN-insättning på konto i
Tjörns Sparbank blir du Nyckelkund för 0 kr i månadsavgift!

√ Läs mer på tjorns-sparbank.se/nyckelkund

Barn och unga 0-17 år

0-500 000 kr13

0,75 %

Låt barnet ta hand om sin egen ekonomi!
Kostnadsfria banktjänster för barn mellan 0-17 år.

500 000-1 000 000 kr13

0,40 %

Det här ingår för 0 kr/mån:

1 000 000-5 000 000 kr13

0,20 %

Över 5 000 000 kr13

0,10 %

Kapitalspar Depå
Fast avgift14

0 kr

Rörlig avgift beroende på försäkringsvärde:
500 000-1 000 000 kr14

0,40 %

1 000 000-5 000 000 kr14

0,20 %

Över 5 000 000 kr14

0,10 %

Investeringssparkonto12

•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomskonto med egen dispositionsrätt
Bankkort Maestro eller Mastercard ung
Internetbanken ung och appen
Swish
Mobilt BankID eller Mobilt SäkerhetsID
Apple Pay (från 13 år)
Kundcenter Privat – självbetjäning
Näthjälpen för barn och unga

Ring oss eller besök ett kontor så hjälper vi till att skaffa
banktjänster till ditt barn.

√ Läs mer på tjorns-sparbank.se/barn

Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris. Priserna
gäller från och med 2021-01-01. Reservation för eventuella prisändringar.

0 kr

√ Läs mer på tjorns-sparbank.se/spara
12Förvaltningsavgift

och/eller courtage för valda investeringar tillkommer.
tas ut en gång per månad utifrån försäkringens värde per den sista i
föregående månad. Avgiften tas ut genom försäljning av fondandelar.
Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.
14Avgifterna tas ut genom försäljning av fondandelar eller, om dessa inte räcker
till, belastar försäkringstagarens konto som ska finnas i anslutning till depån.
Avgifterna tas ut månadsvis. Förvaltningsavgift och/eller courtage för valda
investeringar tillkommer.
13Avgifterna
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