
Dokument med avgiftsinformation

Kontohållarens namn: Lunar Bank A/S
Kontobeteckning: Lunar Pro
Datum: 20 Mars 2023

● 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 Lunars Prislista som kan hittas i appen eller på
www.lunar.app.

● En kostnadsfri ordlista med termer som används i detta dokument finns tillgänglig.

Tjänst Avgift

Allmänna kontotjänster

Etablering av konto 0 kr.

Drift av konto Månadsvis

Total årsavgift:

149 kr.

1,788 kr.

Tillgång till appen 0 kr.

Innehåller ett paket med
tjänster som består av

● Upp till 6 betalkonton

● Upp till 3 fysiska Visa
debit kort varav 1 är ett
metallkort
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● Upp till 3 virtuella Visa
debit kort

● Reseförsäkring

Ett kostnadsfritt alternativ till
detta som kallas Lunar Standard
finns tillgängligt

Köp av extra konto Månadsvis 9 kr.

Betalningar (exklusive kort)

Pengaöverföringar till en
leverantör av betaltjänster i
Sverige, SEK-konto

Mellan konton i Lunar Bank

- mobilappen

- manuell hantering via
kundsupport, per transaktion

Till konto i annan bank

- mobilappen

- manuell hantering via
kundsupport, per transaktion

0 kr.

150 kr.

0 kr.

150 kr.

Kort och kontanter

Kontantuttag I svenska bankomater i SEK och EUR

I utländska bankomater inom EU i SEK
och EUR

I utländska bankomater inom EU i andra
valutor än SEK och EUR

I utländska bankomater utanför EU
oavsett valuta

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Utfärdande av betalkort 0 kr.

Utfärdande av virtuella kort
för konto

0 kr.

Kontokredit och anknutna tjänster

Otillåten övertrassering Övertrasseringsränta (beräknad dagligen)

Påminnelseavgift för övertrassering (per
övertrassering)

20% per år

60 kr.
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Andra tjänster

Top-up Pris per Top-up 0 kr.
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