Verðskrá Arion banka – Lögaðilar
Gildir frá 20.09.2022

Útlán
Lántökugjöld
Lántökugjald skuldabréfs, yfirdráttarheimildar, láns- og viðskiptasamnings
Breytingar- og skráningargjald yfirdráttarheimildar
Framlengingargjald yfirdráttaheimildar

Skjalagerð
Útbúið skulda- og tryggingarbréf, lánssamningur, sjálfskuldarábyrgð, skilmálabreyting eða handveð
Sjálfskuldarábyrgð (einföld)
Ábyrgðarmannasamningur

Umsýsla vegna lánveitinga
Ádráttargjald vegna lánasamnings
Veðbókarvottorð frá sýslumanni
Veðbókarvottorð rafrænt
Þinglýsingargjald
Umsjón þinglýsingar
Flýtimeðferð þinglýsingar
Uppgjör og aflétting láns (á hvern lánveitanda)
Skuldastöðuyfirlit
Verðmat fasteigna

Samkomulag
895 kr
Samkomulag
.
Samkomulag
2.800 kr
11.995 kr
.
Samkomulag
2.395 kr
1.795 kr
Skv. verðskrá sýslumanns
1.195 kr
5.000 kr
9.995 kr
1.300 kr
Samkomulag

Breytingar á útlánum, lánaskjölum og veðskjölum
Skilmálabreyting skuldabréfs/lánasamnings pr. lán
Veðleyfi pr. skjal
Veðflutningur pr. skjal
Veðbandslausn pr. skjal
Skuldskeyting (skuldaraskipti) pr. skjal
Undanþága frá lánssamningi / waiver
Umfram- og uppgreiðsluþóknun lána**

Samkomulag
8.995 kr
14.995 kr
11.995 kr
Samkomulag
Samkomulag
Samkomulag

Tilkynningar- og greiðslugjald
Rafrænn greiðsluseðill – lán í skuldfærslu
Rafrænn greiðsluseðill – lán ekki í skuldfærslu
Greiðsluseðill sendur – lán í skuldfærslu
Greiðsluseðill sendur – lán ekki í skuldfærslu
Erlend lán, pr. mynt – lán í skuldfærslu
Erlend lán, pr. mynt – lán ekki í skuldfærslu

130 kr
505 kr
260 kr
635 kr
300 kr
625 kr

Þjónusta í banka
Þjónusta
Þjónustugjald vegna helstu aðgerða framkvæmdar af starfsmanni Arion banka
Afgreiðslugjald í útibúi vegna innborgun reiðufjár og/eða úttektar af reikningi í öðrum banka
Lánayfirlit, staða og upplýsingar um lán
Uppfletting í hlutahafa og félagaskrá Creditinfo
Ábyrgðarpóstur
Rafræn skilríki – virkjun (frítt fyrir viðskiptavini Arion banka)
Aflæsing á læstum reikningi, millifærsla og endurlæsing
Viðskiptayfirlit vegna ársuppgjörs lögaðila
Geymslufé – Deponering
Yfirlýsing um viðskipti/meðmælabréf fyrir lögaðila
Útseld vinna
Stofnun kennitölu fyrir erlenda lögaðila

.
295 kr
495 kr
500 kr
795 kr
1.495 kr
1.000 kr
2.000 kr
3.995 kr
10.000 kr
15.000 kr
Samkomulag
Samkomulag

Sjóðsuppgjör
Talning á sjóðsuppgjöri lögaðila – hraðþjónusta
Plastumslög fyrir sjóðsuppgjör – 50 stk

1.095 kr
1.995 kr

Nettun – Cashpooling
Stofngjald, skjalagerð og innleiðing
Mánaðargjald (ein kennitala)
Mánaðargjald (fyrir hverja viðbótar kennitölu)
Mánaðarleg þóknun, millifærslur af handveðsettum reikningum pr. kt
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Netbanki
Tilkynningar

.

Send SMS-skeyti
Rafræn yfirlit reikninga
Póstsend kvittun eða yfirlit reikninga

15 kr
52 kr
250 kr

Annað fyrir netbanka
Kortalesari fyrir rafræn skilríki

1.000 kr

Innheimtur/Vanskil
Innheimtukostnaður

.

Þóknun fyrir tilraun til innheimtu án árangurs
Útlagður kostnaður pr. greiðsluseðil
Vanskil – Innheimtuviðvörun

320 kr
320 kr
950 kr

Milliinnheimtubréf

.

Höfuðstóll kröfu (höfuðstóll + samningsvextir + verðbætur ) 3.000 kr - 10.499 kr pr. bréf
Höfuðstóll kröfu (höfuðstóll + samningsvextir + verðbætur) 10.500 kr - 84.999 kr pr. bréf
Höfuðstóll kröfu (höfuðstóll + samningsvextir + verðbætur) < 85.000 kr pr. bréf

2.100 kr
3.700 kr
5.900 kr

Bankaábyrgðir
Ábyrgðaryfirlýsingar, innlendar-, innflutnings-, farmskírteinis-, og erlendar greiðsluábyrgðir
Upphafsþóknun fyrir fyrstu 90 daga ábyrgðartímans (% á ári)
Framhaldsþóknun fyrir hverja 90 daga til viðbótar (% á ári)

Samkomulag
Samkomulag

Útflutningsábyrgðir og mótteknar ábyrgðaryfirlýsingar
25.000 kr
10.000 kr
0,50%
0,25%
0,50%

Tilkynningarþóknun Letter of Credit
Tilkynningarþóknun Letter of Guarantee
Staðfestingarþóknun fyrir hverja byrjaða 90 daga
Greiðslu- og skjalaþóknun (lágmark 9.995 kr)
Framsal ábyrgðar (lágmark 9.995 kr)

Annað
Lágmarksþóknun fyrir ársfjórðung allra bankaábyrgða
Vanskil við uppgjör, gjaldfelling
Útbúið ábyrgðarskjal, breytingargjald, útgefin ábyrgð(SWIFT), misræmi í skjölum
Viðbótargjald vegna flóknari skjalagerðar (lágmark 19.995 kr)

4.495 kr
9.995 kr
4.495 kr
Samkomulag

Erlendar innheimtur, inn- og útflutningur
Útflutningur

.
0,20%
9.995 kr
.
0,50%
.
4.495 kr
4.495 kr
4.495 kr

Innheimtuþóknun (lágmark 19.995 kr. hámark 39.995 kr)
Umsýslugjald ef innheimtist ekki

Innflutningur
Innheimtuþóknun (lágmark 9.995 kr. hámark 39.995 kr)

Annað
Endursendingargjald
Fyrirspurn, breytingarþóknun, framsal
Tilkynning um vanskil, ítrekunarþóknun

Gjaldeyrisviðskipti
Gjaldeyriskaup og innborganir á gjaldeyrisreikninga

.

Kaup á erlendum seðlum < 15.000 kr
Kaup á erlendum seðlum > 15.000 kr

595 kr
895 kr

Gjaldeyrissala og útborganir af gjaldeyrisreikningum

.
1,50%
200 kr
.
650 kr
1.500 kr
3.495 kr
2.000 kr
895 kr
2.495 kr
3.500 kr
5.000 kr

Útborgun af gjaldeyrisreikningi í erlendum seðlum
Sala gjaldeyris inn á gjaldeyrisreikninga

Erlendar greiðslur
Greitt inn á reikning Arion banka
Greitt inn á reikning annars banka eða greitt út
Stöðvun, afturköllun, fyrirspurn, breyting vegna erlendra greiðslu
Ófullnægjandi greiðsluupplýsingar
Símgreiðsla - Framkvæmd í netbanka
Símgreiðsla - Framkvæmd af starfsmanni Arion banka
Hraðsending
Erlendur bankakostnaður greitt af sendanda (OUR)
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Innheimtu- og félagaþjónusta
Kröfur og greiðsluseðlar

.

Stofngjald kröfu í netbanka, B2B og af starfsmanni Arion banka
Stofnun kröfu af starfsmanni Arion banka
Póstlagning greiðsluseðils (Bein póstlagning)
Greiðslugjald
Greiðslugjald beingreiðslu
Ítrekunarbréf
Krafa send í milliinnheimtu
Niðurfelling, breyting á kröfu (ef framkvæmt af starfsmanni Arion banka bætast

50 kr við þjónustugjald)

49 kr
295 kr
250 kr
75 kr
50 kr
195 kr
100 kr
45 kr

Rafræn birting skjala
Birtingarkerfi

.

Rafræn birting skjals í birtingarkerfi + virðisaukaskattur
Stofn- og tengigjald á rafrænni birtingu í birtingakerfi + virðisaukaskattur

55 kr
17.595 kr

Velturreikningar
Innlánsreikningar
Óeðlileg frávik frá meðalstöðu innlánsreiknings yfir áramót. Allt að

.
0,15%

Bíla- og tækjafjármögnun
Stofngjöld/lántökugjöld
B&T - Stofngjald/lántökugjald - 6 – 23 mánuðir - (lágmark 15.000 kr)
B&T - Stofngjald/lántökugjald - 24 – 35 mánuðir - (lágmark 15.000 kr)
B&T - Stofngjald/lántökugjald - 36 – 47 mánuðir - (lágmark 15.000 kr)
B&T - Stofngjald/lántökugjald - 48 – 59 mánuðir - (lágmark 15.000 kr)
B&T - Stofngjald/lántökugjald - 60 – 71 mánuðir - (lágmark 15.000 kr)
B&T - Stofngjald/lántökugjald - 72 – 84 mánuðir - (lágmark 15.000 kr)
B&T - Afsláttur af lántökugjaldi vegna grænna lána - Hreinn rafbíll

.
1,85%
2,00%
2,25%
2,50%
3,00%
3,10%
100,00%

Álag vegna innlausnar á gjaldföllnum skuldbindingum við þriðja aðila
Vegna þungaskatts og vátrygginga – lágmark
Vegna bifreiða- og vanrækslugjalds – lágmark
Vegna stöðumælasektar – lágmark
Annað – lágmark

9.995 kr
4.995 kr
3.995 kr
4.995 kr

Skjalagerð bíla og tækjafjármögnunar
Gjald vegna skjalagerðar – tímabundinn útflutningur

15.000 kr
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Kreditkort
VISA – Árgjöld
Innkaupakort*
Gull viðskiptakort án vildarpunkta*
Gull vildarviðskiptakort*
Platinum viðskiptakort án vildarpunkta*
Platinum vildarviðskiptakort*
Platinum business travel*

2.500 kr
14.900 kr
17.500 kr
16.800 kr
24.700 kr
31.900 kr

Veltutengdir afslættir á árgjöld fyrirtækjakorta
Innkaupakort: afsláttur ef ársvelta er yfir 1.m.kr.
Innkaupakort: afsláttur ef ársvelta er yfir 1,5 m.kr.
Gull viðskiptakort: afsláttur ef ársvelta er yfir 3 m.kr.
Gull viðskiptakort: afsláttur ef ársvelta er yfir 5,8 m.kr.
Platinum viðskiptakort: afsláttur ef ársvelta er yfir 4 m.kr.
Platinum viðskiptakort: afsláttur ef ársvelta er yfir 7,6 m.kr.
Platinum Business Travel: afsláttur ef ársvelta er yfir 9 m.kr.
Platinum Business Travel: afsláttur ef ársvelta er yfir 16 m.kr.

50%
100%
50%
100%
50%
100%
50%
100%

Notkunar- og útskriftargjöld kreditkorta
Endurútgáfa korts – glatað kort
Flýtiafhending kreditkorts
Greiðsluseðill sendur – ekki í skuldfærslu
Greiðsluseðill sendur – í skuldfærslu
Rafrænn seðill – ekki í skuldfærslu
Rafrænn seðill – í skuldfærslu
Innheimtuviðvörun
Úttektargjald innanlands, hver úttekt hjá gjaldkera
Þóknun vegna úttekta reiðufjár í hraðbönkum - Innanlands
Þóknun vegna úttekta reiðufjár í hraðbönkum - Erlendis (lágmark 820 kr)

2.100 kr
2.400 kr
515 kr
260 kr
340 kr
130 kr
950 kr
245 kr
2,2% + 130 kr
2,75%

Önnur gjöld kreditkorta
Útprentað PIN - sótt eða sent
Tengigjald vildarklúbbs Icelandair
Dragon pass heimsókn pr. einstakling
Priority pass heimsókn pr. einstakling
Endurútgáfa Priority pass
Hækkun heimildar
Neyðarfé
Beiðni um afrit af gögnum, sölunótu
SMS þjónusta – hvert SMS

550 kr
1.550 kr
27 EUR
3.900 kr
1.760 kr
895 kr
12.900 kr
915 kr
11 kr

Debet, innlagnar og gjafakort
Debetkort
Útprentað PIN - sótt eða sent
Debetkortafærsla
Árgjald debetkorts
Framleiðslugjald, endurútgáfa – nýtt fyrir glatað
Útborgun í banka eða hraðbanka erlendis (lágmark 790 kr)
Útborgun í banka

550 kr
19 kr
950 kr
1.290 kr
1,00%
295 kr

Gjafakort
520 kr
290 kr

Endurútgefið gjafakort
Gjafakort fyrir lögaðila í viðskiptum

Debetreikningur
Innistæðulaus debetfærsla/tékki – FIT - ≤ 5.000 kr
Innistæðulaus debetfærsla/tékki – FIT - 5.001 kr – 10.000 kr
Innistæðulaus debetfærsla/tékki – FIT - 10.001 kr – 50.000 kr
Innistæðulaus debetfærsla/tékki – FIT - 50.001 kr – 200.000 kr
Innistæðulaus debetfærsla/tékki – FIT - ≥ 200.001

895 kr
1.495 kr
2.595 kr
4.955 kr
11.555 kr

Hraðbankar
Úttekt reiðufjár í hraðbanka Arion banka með korti frá öðrum útgefanda en Arion banka (lágmark 295 kr)
Úttekt reiðufjár í hraðbanka Arion banka með korti frá öðrum útgefnanda en Arion banka - Erlend

1,00%
1,10% + 495 kr

*Einstaka liðir vegna greiðslukorta sem ekki eru í verðskrá þessari má nálgast í verðskrá kortafyrirtækjanna.
**Bankinn innheimtir ekki umfram- og uppgreiðsluþóknanir af lánum til lítilla fyrirtækja sem bera breytilega vexti, sbr. ákvörðun
Samkeppniseftirlitsins nr. 24/2017. Skilgreining á litlum fyrirtækjum kemur fram í b-lið 11. tl. 2. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006.
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