Betalingstjenester bedriftskunder
Giro
Kontant betalt
Belastet konto
Direkte giro
Giro utbetalingsanvisning - utstedelse
Heving av giro utbetalingsanvisning
Kontant heving av giro utbetalingsanvisning
Kvitteringsoblat
Retur på grunn av mangler
Omnummerering pr. år
Nettbank og Telebank
Mobilbank giro m/ KID-nummer
Telebank giro m/ KID-nummer
Nettbank giro m/ KID-nummer
Giro m/ melding (mobilbank, telebank, nettbank)
Kvittering uten oblat
Kvittering med oblat
SMS varsling ved kontobevegelser i Nettbank
Bestilling av kontoutskrift pr. side i Telebank
Kodebrikke pr. mnd.
Ny kodebrikke
Melding om ikke utført oppdrag
Overføring i nettbank fra Øst Gullkort/Bedriftskort
Straksbetaling for beløp opptil kr 5.000
Straksbetaling for beløp over kr 5.000
eFaktura for betaler
eFaktura pr. stk.
eFaktura B2C for mottaker
Etablering/endring av fakturahotell
Tilknytningsavgift
Utvidet support
Månedsavgift
Fakturakrav med pdf
Betalingskrav
Pr. oppdrag i filforsendelse inn
Pr. oppdrag i filforsendelse ut
Rebestilling konteringsdata pr. fil pr. konto

fra 01.03.20
kr 120,00
kr 120,00
kr 120,00
kr 150,00
kr 60,00
kr 120,00
kr 35,00
kr 200,00
kr 500,00
kr 2,00
kr 2,50
kr 2,00
kr 3,50
kr 15,00
kr 35,00
kr 3,00
kr 15,00
kr 10,00
kr 200,00
kr 35,00
kr 50,00
kr 10,00
kr 100,00
kr 2,00
kr 2 000,00
kr 8 000,00
kr 2 000,00
kr 75,00
kr 1,00
kr 3,00
kr 1,50
kr 1,50
kr 750,00

Brevgiro
Pr. giro + porto for bedriftskunder
Kvittering med oblat
Kvitteringsliste
Retur på grunn av mangler
AvtaleGiro for betaler
Pr. giro
Melding om ikke utført oppdrag
Bankremisse
Bankremisse
Bankremisse m/ gavekort
Fast Betalingsoppdrag
Fast betalingsoppdrag mellom egne konti uten melding
Fast betalingsoppdrag til annen kunde uten melding
Fast betalingsoppdrag til annen kunde med melding (inkl. porto)
Melding om ikke utført oppdrag
Gjelder også betalingsoppdrag opprettet i NettBank
Kontanthåndtering i kasse
Seddelgebyr, min.
Salg av mynt
Kunder pr. strylle
Ikke kunder pr. strylle
Bankbokser pr. år
60 mm høyde
100 mm
140 mm
200 mm
200 - 300 mm
Stor boks
Priser inkl. mva
Oppboring av bankboks
Bankboks krever konto for belastning

kr 30,00
kr 35,00
kr 35,00
kr 200,00
kr 2,00
kr 35,00

kr 80,00
kr 120,00
kr 0,00
kr 5,00
kr 15,00
kr 35,00

kr 350,00

kr 10,00
kr 25,00
kr 1 500,00
kr 1 625,00
kr 1 750,00
kr 2 125,00
kr 2 450,00
kr 2 750,00
kr 5 000,00

Forsendelse av kundemeldinger (kontoutskrifter etc.) pr. post
Kopi av bilag/kontoutskrift
Pr. bilag (i tillegg til Nets/andre bankers priser)
Pr. kontoutskrift
Avtalegiro - for mottaker
Etablering/endring
Månedsavgift
Pr. giro varsling via banken
Pr. giro uten varsling via banken
Sletting av betalingskrav
Oversikt FBO mottakeravtale pr. oppdrag
Korreksjon av oppdrag pga feil i fil, pr. transaksjon
Rebestilling konteringsdata pr. fil pr. konto
Autogiro - for betaler
Pr. giro

kr 40,00
kr 120,00
kr 120,00
kr 1 500,00
kr 70,00
kr 5,00
kr 3,00
kr 8,00
kr 1 600,00
kr 175,00
kr 800,00
kr 3,00

Autogiro - for mottaker
Etablering/reåpning/endring
Månedsavgift
Pr. giro med melding
Pr. giro uten melding
Oversikt/konv./slette/stopp fullmakter pr. oppdrag
Registrering/endring/korreksjon pr. fullmakt

kr 3 000,00
kr 70,00
kr 5,00
kr 3,00
kr 1 500,00
kr 300,00

Direkte remittering
Etableringsavgift
Månedsavgift
Transaksjonsavgift
Pr. oppdrag i filforsendelse inn til Nets
Giro utbetalingsanvisning
Korrigering pr. transaksjon
Endre/slette ikke avregnet oppdrag
Postal forsendelse fra Nets, pr. forsendelse
Korreksjon av oppdrag pga feil i fil, pr. transaksjon
Endring/korreksjon pr. fullmakt
Rebestilling konteringsdata pr. fil pr. konto

kr 3 000,00
kr 175,00
kr 3,00
kr 1,50
kr 150,00
kr 175,00
kr 800,00
kr 75,00
kr 800,00
kr 85,00
kr 800,00

OCR-giro
Etablering
Månedsavgift
Transavgift OCR-arkiv
Pr. oppdrag i filforsendelse ut fra Nets
Manuelt registrert KID, pr. trans.
Transaksjonsliste A+B, pr. liste
Avtaler - retur pga. feil utfylt skjema
Rebestilling konteringsdata pr. fil pr. konto

kr 1 500,00
kr 75,00
kr 2,00
kr 3,00
kr 50,00
kr 70,00
kr 160,00
kr 800,00

eGiro
Etablering pr. stk.
Månedsavgift
Transaksjonsavgift inn m/KID
Transaksjonsavgift inn u/KID
Transaksjonsavgift ut
eGiro utbet. uten mottakers kontonummer
eGiro utbet. utland
Rebestilling konteringsdata pr. fil pr. konto

kr 1 500,00
kr 75,00
kr 1,00
kr 2,00
kr 2,00
kr 125,00
kr 40,00
kr 800,00

Nattsafe
Depositum pr. nøkkel til nattsafe
Kunder m/ hovedbankforbindelse Sparebanken Øst
Pris pr. pose
Pris pr. pose, stor
Pris pr. seddel
Tillegg for mynt i posene, av opptalt beløp
Myntposer, av opptalt beløp (min.pris pr. pose kr 25)
Tillegg pr. sjekk/anvisning
Kvittering pr. post
Feil i oppgjør/bilag
Valuta
Emballasje-nattsafeposer og bilag levert til kunde, pr. stk.
Kunder uten hovedbankforbindelse Sparebanken Øst
I tillegg pr. pose
Betalingsterminaler - innløseravtale
Pr. måned
Pr. transaksjon
Autopay
Startavgift pr. returfil av filforsendelse til kunde
Startavgift pr. returfil av filforsendelse til kunde
Innbetaling Total
Etablering pr. stk.
Månedsavgift
Transaksjonsavgift inn med KID
Transaksjonsavgift inn uten KID eller melding
Filoverføring fra Nets pr. fil

kr 300,00
kr 60,00
kr 105,00
kr 0,25
16,00 %
16,00 %
kr 85,00
kr 70,00
kr 70,00
kr 70,00
kr 10,00
kr 500,00
kr 60,00
kr 0,20
kr 1,00
kr 0,50
kr 1 500,00
kr 75,00
kr 1,00
kr 2,00
kr 2,00

