Dokument med avgiftsinformation

Kontohållarens namn: Marginalen Bank AB
Kontobeteckning: I'm Yours konto Datum:
2020-10-28
•

Detta dokument innehåller information om avgifter som är knutna till huvudtjänsterna på
ditt betalkonto. Dokumentet hjälper dig att jämföra dessa avgifter med avgifter på andra
konton.

•

Det kan finnas andra avgifter knutna till ditt konto än de som förtecknas i detta dokument.
Fullständig information finns i Marginalens Prislista för I´m Yours konto, Allmänna och
särskilda villkor för inlåningskonton privatkund, produktvillkor för I´m Yours konto samt
kontovillkor I´m Yours kortet.

•

En kostnadsfri ordlista med termer som används i detta dokument finns tillgänglig på
marginalen.se

Tjänst

Avgift (SEK)

Allmänna kontotjänster
I'm Yours konto
Innehåller ett paket med tjänster
som består av:
- Tillhandahållande av konto
i SEK
- Tillhandahållande av
Internetbank och Mobilbank
- MasterCard bankkort

Månadsavgift I´m Yours konto
Årsavgift paket 19x12

0 kr
0 kr

Internetbank/Mobilbank
- Per betalning

0 kr

Via Kundservice/blankett
- Per betalning

75 kr

Betalningar (exklusive kort)
Betalning Giro

[PlusGiro och BankGiro]

Betalning, Giro med
kuverttjänst

Tjänsten är inte tillgänglig

[KuvertGiro]

Betalning med Swish

0 kr

1

Betalning, till samma bank,
SEK-konto

Internetbank/Mobilbank
- Per betalning
Via Kundservice
- Per betalning

Betalning, till annan bank,
SEK- konto

0 kr
75 kr

Internetbank/Mobilbank
- Per betalning

0 kr

Via Kundservice/blankett
- Per betalning

75 kr

Stående överföring, till konto Internetbank/Mobilbank
- Per överföring
i samma bank

0 kr

Stående överföring till konto i Internetbank/Mobilbank
- Per överföring
annan bank

0 kr

Betalning, internationell
överföring, SEPA betalning

[Avgående utlandsbetalningar EUbetalning]
Via Blankett
- Per betalning
Extra serviceavgift per utlandsbetalning

Betalning, internationell
överföring, icke- SEPA
betalning

0 kr
75 kr

[Avgående utlandsbetalningar
Normalbetalning]
Via Blankett
- Per betalning

50 kr

Extra serviceavgift per utlandsbetalning

75 kr

[Tilläggstjänster/övriga tjänster]
Betalning i tredjelands valuta
Bankkostnad utlandet-Mottagarbankens
avgift

50 kr
135 kr

Kort och kontanter
Tillhandahållande av
debetkort

Total årlig kostnad

0 kr

Kontantuttag [SEK]

Uttagsautomat
- Per uttag

0 kr

Kontantuttag utomlands

Valutaväxlingsavgift per uttag

1,65 %

Betalning, debetkort
utomlands

Valutaväxlingsavgift per betalning

1,65 %

Bankkort MasterCard
(Ingår i paketpris för I'm Yours konto)

Avgift för ytterligare tjänster än ovan angivna tas ut separat

2

