PARETO BANK – PRISLISTE PRIVAT
Gjelder fra 17.11.2020

INNSKUDD
Plasseringskonto privat**
Paretokonto privat*

Paretokonto i valuta
Fastrenteinnskudd***
Verdipapirkredittkonto
Depositumskonto

Beløp
Fra kr. 500.000,Fra kr. 500.000,Under kr. 500.000,-

Nominell
1,094 %
0,698 %
0,000 %

Fra kr. 500.000,Fra første krone
Fra første krone

Etter avtale
Etter avtale
0,000 %
0,000 %

Effektiv rente
1,10 %
0,70 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

Renter tillegges konto månedlig. Overtrekksrente 18 % pa.
* Rentesatsen gjelder fra første krone, og det er ingen begrensninger på antall uttak.
** Rentesatsen gjelder fra første krone. Uttak må varsles 31 dager på forhånd. Ved saldo under
beløpsgrensen beregnes ikke rente.
*** Avtalt rente gjelder fra første krone. Plassert beløp vil ikke kunne disponeres i avtalt bindingstid.

NETTBANK
Bruk av Nettbank Privat
Årspris
Saldo og siste bevegelse på konto
Overføringer mellom egne konti
Betaling med KID (kundeidentifikasjon)
Betaling med melding (uten KID)
Kvittering m/ oblat
Kvittering u/ oblat
eFaktura
Straksbetaling
Melding om manglende dekning
SMS varsling per melding
Betaling til utland eller i valuta

Pris
0,0,0,1,3,10,2,2,0,5,3,50,-

ANNEN BETALING OG ØVRIGE TJENESTER
Fast oppdrag
Manuelt opplegg av fast oppdrag
Mellom egne konti, uten melding
Til annen kunde eller konto i annen bank

Pris
100,0,3,-

Avtalegiro
Pr. stk.
Retur av betalings oppdrag pga. manglende dekning
Stoppe/endre betaling eller forfall

Pris
2,5,7,-

Manuelle betalinger
Betaling innland
Betaling til utland eller i valuta
Betaling fra utland*
Valutasjekk (+ rek.gebyr/ andre bankers omk.)
Tillegg v/feil/mangler i bet. oppdr. (+ evt. omk.i utl. bank)

Pris
100,150,100,250,200,-

* Gratis for betaling med IBAN og BIC i euro eller svenske kroner

Øvrige tjenester
Stoppe betalingsoppdrag av banken (manuelt)
Manglende dekning pr. betalingsoppdrag
Bankremisse
Ekstra kontoutskrift pr. kopi
Telefax/bekreftelse av overførsel innland
Telefax/ bekreftelse av overførsel utland
Elektronisk sikkerhetsbrikke, mistet/ ødelagt
Etablering av depositumskonto (belastes utleier)
Rekommandert post (+ porto)
Kopi av bilag
Revisjonsforespørsel
Andre oppdrag

Pris
50,5,150,75,50,50,100,1.000,75,75,fra 500,- til 1.000,Individuell prising

FINANSIERING
Lån
Termingebyr lån er gjenstand for individuell vurdering, minimum
(belastning / giro)
Fornyelse terminlån NOK
Fornyelse terminlån Valuta
Purregebyr 1. gangs
Purregebyr 2. gangs
Gebyr for betalingsformidling
Tinglysningsgebyr
Kostnader ved tvangsinndrivelse
Begjæring om utlegg
Gebyr for begjæring om tvangssalg av løsøre
Tilleggsgebyr ved gjennomføring
Gebyr for begjæring om tilbakelevering av salgspant
Tilleggsgebyr ved gjennomføring
Gebyr for begjæring om tvangssalg av verdipapirer
Tilleggsgebyr ved gjennomføring
Gebyr for begjæring om tvangssalg av fast eiendom mv./
adkomstdokument til leierett eller borett til husrom
Tilleggsgebyr ved gjennomføring
Morarente på pt. 8,75 % pa. belastes ved forsinket betaling på lån
Øvrige kostnader
Manuell overføring fra verdipapirkredittkonto
Ekspressoverføring fra verdipapirkredittkonto (SWIFT)
Bruddmail verdipapirkreditt
Bruddmail intradagskreditt
Tvangssalg av verdipapirer iht. realisasjonsfullmakt

Pris
100,- / 150,500,500,35,35,105,Statens gjeldende satser
Pris
1.992,50
1.465,2.578,50
1.465,2.578,50
2.461,1.172,1.289,7.383,50

Pris
100,300,200,1.000,500,-

