MelhusBanken

MelhusBanken er en av
Norges eldste
sparebanker etablert i
1840. Banken har
hovedkontor i Melhus
sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim
sentrum, Heimdal, Ler og
Korsvegen. MelhusBanken
er børsnotert og har egen
verdipapirkonsesjon.
Gjennom Eikagruppens
selskaper og andre
leverandører tilbyr banken
et høykvalitets
fullserviceprodukt innen
bank- og forsikringstjenester til bedrifter,
landbruk og privatpersoner. Banken er
medeier i Heimdal
Eiendomsmegling AS, en
ledende aktør i MidtNorge. MelhusBanken
setter kunden i sentrum.
Vår visjon er ”Vi Oppfyller
Drømmer”. Dette gjør vi
gjennom våre
kjerneverdier Dyktig,
Imøtekommende og Nær.
Kontakt oss
MelhusBanken
Postboks 40, 7221 Melhus
Tlf. 72 87 80 00
Fax 72 87 80 80
www.melhusbanken.no
post@melhusbanken.no
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PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
RENTESATSER INNSKUDD
Gjelder fra 01.01.2019
Innskuddsform

Trapp

Rentesats

Folio / kassekreditt

kr
0 – 249.999
kr 250.000 – 499.999
overskytende innskudd

0,10%
0,40%
0,75%

Skattetrekkskonto

0,10%

Driftskonto landbruk

kr
0 - 249.999
kr 250.000 – 499.999
overskytende innskudd

0,10%
0,40%
0,75%

Høyrentekonto *)

kr
0 – 49.999
kr 50.000 – 499.999
kr 500.000 og over

0,10%
0,40%
1,00%

Høyrente med 32 d oppsigselse

kr
0 – 99.999
kr 100.000 og over

0,10%
1,30%

Bruks- / sparekonto til foreninger,
lag og organisasjoner

kr
0 – 29.999
overskytende innskudd

0,10%
0,40%

Depositumskonto
Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd 2 år

0,10%
Minimumsinnskudd kr 100.000
Maksimumsinnskudd kr 5.000.000

1,80%

Minimumsinnskudd kr 100.000
Maksimumsinnskudd kr 5.000.000

2,00%

Markedskonto

Diverse omkostninger

Pris

Overtrekksrente

18%

Purregebyr

kr 70

Inkassogebyr

kr 210

*)

.Renten beregnes fra første krone. Eks.: innskudd kr 260.000 gir 0,40% rente på hele beløpet.

For fullstendige betingelser se produktark.
Renten tilføres kontoen etterskuddsvis årlig slik at oppgitt rente er lik effektiv rente.
Ved fastrenteinnskudd tilføres renten normalt ved utløpet av avtaleperioden.
Renteberegningsmetode: faktisk / 365 – 366.

Med forbehold om feil og endringer.

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
RENTESATSER LÅN / KREDITT
Gjelder fra 01.01.2019
Nominell rente – og

Lånetype

Kommentar

provisjonssats
Bedrift
Kassekreditt *)

10,85%
12,85%

Inntil 60% utnyttelse
Ut over 60% utnyttelse

Provisjon

0,333% pr. kvartal

Av bevilget beløp

Garantier

2,5% pr. år

Av garantibeløpet.
Belastes med 0,625% pr. kvartal

For vilkår på andre lånetyper

Kontakt kunderådgiver

Landbruk
Driftskreditt *)

8,85%
10,05%

For vilkår på andre lånetyper

Inntil 60% utnyttelse
Ut over 60% utnyttelse
Kontakt kunderådgiver

Diverse omkostninger

Pris

Etabl.omk. gjeldsbrevlån bedrift

0,10%

Min. kr 4.500

Etabl.omk. kassekreditt bedrift

0,10%

Min. kr 4.500

Etabl.omk. byggelån bedrift

0,10%

Min. kr 4.500

Etabl.omk. gjeldsbrevlån landbruk

kr 4.500

Etabl.omk. driftskreditt landbruk

0,10%

Min kr 4.500

Etabl.omk. byggelån landbruk

0,10%

Min kr 4.500

Terminomkostninger gjeldsbrevlån

kr

50

Pr. mnd.

Låneendring

kr

300

Behandlingsomkostninger garantier

kr 4.500

Tinglysning pantedokument

Kr 525 **)

Offentlig avgift

Tinglysning ved prioritetsvikelse

kr

525

Offentlig avgift

Prioritetsvikelse

kr

500

Pantefrafall

kr

500

Purreomkostninger på ubetalt forsikringspremie
på panteobjekt

kr

100

Forsinkelsesrente

8,5%

Purregebyr

kr

70

Inkassogebyr

kr

210

*)

Effektiv rente avhenger av utnyttelsesgrad.
Renteberegningsmetode: faktisk / 365 – 366.

Med forbehold om feil og endringer.

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
BETALINGSFORMIDLING *)
Gjelder fra 01.01.2019

Side 1 av 6

Tjeneste

Pris

NettBank / MobilBank / TeleBank / SMSbank
Etablering

kr

Månedsgebyr nettbank bedrift

kr 130

Bank ID erstatningsbrikke

kr 150

Nytt passord pr. post

kr 100

Nytt passord via SMS / over skranke

kr 50

Overføring

kr

0

NettGiro / TeleGiro m/u KID

kr

4

eFaktura

kr

4

SnapCash

kr

0

Kvittering / kvitteringsoblat

kr 15

Svarmelding SMSbank

kr

3

SMS-varsling kontohendelser

kr

3 pr. mottatt mld.

Kontoutskrift bestilt via TeleBank

kr 10

Lønningsliste

kr

1,75 pr. mottaker

Etablering av faste oppdrag

kr

0

Faste oppdrag mellom egne konti

kr

0

Faste oppdrag til andre kunder / konti

kr

4

Betaling til utlandet, europabetaling

kr 30 **)

Betaling til utlandet, øvrige

kr 70

Tillegg når avsender betaler omkostninger i utlandet

kr 135 ****)

Tillegg for feil / manglende IBAN / BIC

kr 200

Omk. ved reklamasjoner og retur av oppdrag

kr 400 ***)

Kansellering av oppdrag

kr 500

*)

0

Landbrukskunder tilbys også Totalkundeprogram under gitte forutsetninger. Se prisliste Privat.

**)

Beløp må overføres i EUR eller mottakerlandets valuta. Omk. skal være delt avsender / mottaker.

***)

I tillegg evt. omk. i utenlandsk bank, og endring i valutakurs.

****)

Vi anbefaler at avsender betaler omkostninger kun i Norge, mottaker i utlandet. Hvis avsender betaler omkostninger i utlandet, kan utenlandsk bank etterbelaste
omkostninger ut over kr 135 i noen tilfeller.

Med forbehold om feil og endringer.

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
BETALINGSFORMIDLING
Gjelder fra 01.01.2019

Side 2 av 6

Andre elektroniske tjenester og Brevgiro

Pris

AutoGiro / AvtaleGiro

kr

Brevgiro etablering, bedriftskunde

kr 250

Brevgiro

kr 12

Brevgiro kvittering / oblat

kr 15

Brevgiro porto

Ihht Postens prisliste

Brevgiro i retur fra NETS pga feil / manglende dekning

kr 125

Brevgiro kvitteringsliste

kr 15

Brevgiro uten mottakers kontonummer (Giro utbetaling)

kr 100

4

Bankkort
Årsgebyr bankkort

kr 275

Rebestilling av kort

kr 100

Uttak i våre minibanker

kr

0

Uttak i andre minibanker

kr

7

Varekjøp (innland)

kr

4

VISA varekjøp (innland / utland)

kr

4

Minibankuttak i utlandet

kr 35 *)

Uttak valuta vår minibank, egne kunder

kr 20

Uttak valuta vår minibank, andre kunder

kr 50

*)

Valutapåslag uttak minibank utland 1,76%

Med forbehold om feil og endringer.

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
BETALINGSFORMIDLING
Gjelder fra 01.01.2019

Side 3 av 6

Kredittkort
Mastercard Business med privatansvar

Pris

Årsgebyr

kr

0

Varekjøp

kr

0

eFaktura

kr

0

Mobilbank

kr

0

Kontantuttak i minibank. Bruk av kort hos Posten regnes som kontantuttak

kr 45 + 1% av uttaksbeløp

Kontantuttak i bank

kr 75 + 1% av uttaksbeløp

Valutapåslag

1,75%

SMS varsling

kr

Nominell rente

1,83% pr. mnd *)

Minimumsbetaling pr. mnd.

2,5% av benyttet kreditt, minimum kr 250

Fakturagebyr på papirfaktura

kr 35

Kopi av faktura

kr 20

Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling)

kr 95

Overtrekksgebyr

kr 125

Purregebyr og inkassogebyr

Følger de til enhver tid gjeldende off. satser

Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto
innenfor 12 mnd.

kr 500 + rente fra dag 1

Overføring fra kredittkort til lønnskonto

kr 50 + rente fra dag 1

*)

3

Effektiv rente pr. år ved benyttet kreditt kr 1.000/10.000/20.000 = 25,50%

Mastecard Business med bedriftsansvar

Pris

Årsgebyr pr. konto

kr 395

Årsgebyr pr. kort

kr 100

Fakturagebyr

kr 35 pr. konto

Varekjøp

kr

Kontantuttak i minibank
Bruk av kort hos Posten regnes som kontantuttak

kr 45 + 1% av uttaksbeløp

Kontantuttak i bank

kr 75 + 1% av uttaksbeløp

Valutapåslag

1,75%

*)

Effektiv rente 33,98% v/12.000,- o/12 mnd. Totalt kr 14.192,80.
Priser oppdateres ihht gjeldende prisliste fra Eika Kredittbank.

For fullstendige vilkår ta kontakt med banken.

Med forbehold om feil og endringer.

0

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
BETALINGSFORMIDLING
Gjelder fra 01.01.2019

Side 4 av 6

Manuelle betalingstjenester

Pris

Oppgjør bedriftskunder over skranke

kr 75

Giro til belastning i NETS

kr 40

Giro belastet i skranke

kr 60

Giro betalt kontant

kr 150

Girooppdrag via fax / post

kr 60

Giro uten mottakers kontonummer (Giro utbetaling)

kr 100

Anvisning / sjekk kreditert konto

kr

Anvisning / sjekk hevet kontant

kr 150

Overføring mellom egne konti, utført i banken

kr 10

Etablering av faste oppdrag

kr 50

Faste oppdrag mellom egne konti

kr

0

Faste oppdrag til andre kunder / konti

kr

4

Kjøp av bankremisse

kr 70

Kjøp av Eika verdikort

kr 50

Lønningsliste ført i banken

kr 150 tillegg kr 60 pr. lønnsmottaker

Avslutning av konto med overføring til annen bank

kr 60

0

Valuta
Kjøp / salg av valuta mot konto (maks motverdi av NOK 5.000)

kr 50

Kjøp / salg av valuta kontant (maks motverdi av NOK 3.000)

kr 200

Kjøp av valuta større enn motverdien av NOK 5.000

bestilles 1 uke før henting

Valutasjekk til godskrift på konto, inntil NOK 1.000

kr 75

Valutasjekk til godskrift på konto, over NOK 1.000

kr 200

Valutasjekk til inkasso. Evt. omk. i utlandet i tillegg

kr 750

Kjøp av valutasjekk

kr 200

Med forbehold om feil og endringer.

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
BETALINGSFORMIDLING
Gjelder fra 01.01.2019

Side 5 av 6

Betaling til utlandet (SWIFT)

Pris

Betaling, ordinær

kr 250

Tillegg når avsender betaler omkostninger i utlandet

kr 135 **)

Tillegg for mangelfulle opplysninger

kr 100

Tillegg for faxbekreftelse til mottaker / avsender

kr 150

Omk. ved reklamasjoner og retur av oppdrag

kr 400 *)

Kansellering av oppdrag

kr 500

Innbetalinger fra utlandet
Betalinger som oppfyller kravene i SEPA
(eurobetaling innen EU- og EØS-landene)

kr 20

Betalinger som ikke oppfyller kravene til SEPA
- innbetalinger til konto < NOK 5.000
- innbetalinger til konto > NOK 5.000

kr 50
kr 100

*)

I tillegg evt. omk. i utenlandsk bank, og endring i valutakurs.

**)

Vi anbefaler at avsender betaler omkostninger i Norge, mottaker i utlandet. Hvis avsender betaler omkostninger i utlandet, kan utenlandsk bank etterbelaste
omkostninger ut over kr 135 i noen tilfeller.

Med forbehold om feil og endringer.

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
BETALINGSFORMIDLING
Gjelder fra 01.01.2019

Side 6 av 6

Mottakeravtaler via NETS

Pris

OCR giro-avtale, etablering

kr

500

OCR giro-avtale, endring

kr

250

OCR giro, månedsavgift

kr

90

OCR giro, filforsendelse fra NETS

kr

5

OCR giro, transaksjonspris

Kr

1,75

Egiro innbetaling, etablering

kr

500

Egiro innbetaling, endring

kr

250

Egiro innbetaling, månedsavgift

kr

90

Egiro innbetaling, filforsendelse

kr

5

Egiro innbetaling, transaksjonsavgift

kr

1,75

Direkte remittering, etablering

kr

500

Direkte remittering, endring

kr

250

Direkte remittering, månedsavgift

kr

90

Direkte remittering, filforsendelse fra / til NETS

kr

5

Direkte remittering, transaksjonsavgift

kr

3

Direkte remittering, avvikshåndtering

kr

750

AvtaleGiro mottaker, etablering

kr

500

AvtaleGiro mottaker, endring

kr

250

AvtaleGiro mottaker, månedsavgift

kr

90

AvtaleGiro mottaker, filforsendelse NETS

kr

5

AvtaleGiro mottaker, varsling via bank

kr

4,25

AvtaleGiro mottaker, egen varsling

kr

1,75

Rebestilling av konteringsdata til kunde

kr

Rebestilling av sertifikat på eNett

kr 1.000 pr. stk.

Endring i mottakeravtale

kr

eFaktura utsteder

Kontakt banken

600 pr. konto

100

Betalingsterminaler
Etablering av brukersted via Nets

kr

500

Brukerstedsabonnement pr. mnd.

kr

25

Transaksjonsavgift pr. transaksjon

kr

Med forbehold om feil og endringer.

0,20

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
ANDRE TJENESTER
Gjelder fra 01.01.2019

Side 1 av 2

Bankbokser (b: 30 cm, d: 42 cm)

Pris

Høyde 6 cm

kr

250 pr. år

Høyde 9 cm

kr

325 pr. år

Høyde 12 cm

kr

400 pr. år

Høyde 18 cm

kr

600 pr. år

Høyde 30 cm

kr

850 pr. år

Tap av 1 nøkkel

kr

750

Tap av 2 nøkler

kr 1.000

Diverse tjenester
Telefaxoppdrag for kunde

kr

50 pr. oppdrag

Kopieringsoppdrag for kunde

kr

20 pr. side + kr 5 pr. påfølgende side

Kopi av kontoutskrift yngre enn 24 mnd.

kr

20 pr. side

Kopi av bilag / bokføringsoppgave yngre enn 24 mnd.

kr

20 pr. bilag

Kopi av kontoutskrift eldre enn 24 mnd.

kr

20 pr. mnd.

Kopi av bilag / bokføringsoppgave eldre enn 24 mnd.

kr

50 pr. bilag

Kopi av årsoppgave

kr

50

Engasjementsbekreftelse overfor revisor

kr

800

Signering i Altinn

kr

750

Bruk av innskuddsautomat

kr

0

Kjøp av myntruller

kr

10

Kjøp av myntruller med vekslingskort (kun egne kunder)

kr

5

Etablering av nattsafeavtaler

kr

0

Poser og bilag til nattsafe

kr

0

Opptelling nattsafepose

kr

30

Tillegg for mynt i posen, av opptalt beløp

10%

Boks med sorterte sedler (lukket kassesystem)

kr

150

Boks med usorterte sedler (lukket kassesystem)

kr

285

Sjekk / utbetalingsanvisning i posen

kr

15 pr. stk.

Valuta sedler i posen

kr

30

Valutasjekk i posen

kr

Kvittering / oppgave på mail

kr

0

Kvittering pr. post

kr

50

Feil på bilag / differanser

kr

50

Automatsone, innskudd / veksling

Nattsafe

Med forbehold om feil og endringer.

120 pr. stk.

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK
ANDRE TJENESTER
Gjelder fra 01.01.2019

Side 2 av 2

Investortjenester

Verdipapirtjenester
Opprettelse av verdipapirkonto

kr

0

Flytting verdipapirkonto til annen kontofører

kr 100

Storinvestoravgift av markedsverdi pr. 31.12.
verdi kr
0 – 99.999
verdi kr 100.000 – 999.999
av overskytende verdi pr. påbegynt million

kr 0
kr 250
kr 125

Overføring av verdipapirer fra en konto til en annen

kr 80 pr. verdipapir

Registrering / endring av rettighet (pant) overfor annen bank

kr 250

Etablering av handelsfullmakt (engangsfullmakt)

kr 150 pr. megler

Frigivelse av aksjer / obligasjoner ved salg (uten handelsfullmakt)

kr 80 pr. megler

Aksjehandel

Handel gjennom banken

Pris

Kurtasje på handlet beløp ordinært

0,5%

Kurtasje institusjonelle / større kunder

0,3%

Minimumskurtasje børsnoterte aksjer

kr 350

Minimumskurtasje unoterte aksjer

kr 700

Netthandel
Kurtasje på handlet beløp

0,05%

Minimumskurtasje

kr 95

Handel med 15 minutters forsinkede kurser

kr

0

Børsavgift for privatkunder
Sanntidskurser uten ordredybde

kr 12,50 eks. mva. / mnd.

Sanntidskurser med ordredybde

kr 125 eks. mva. / mnd.

Med forbehold om feil og endringer.

