
 

 

Åbningstider, overførsler, opgørelser m.m. jul 2019 / nytår 2020 
 
Åbningstider i Faster Andelskasse julen 2019 
  

Fredag den 27/12 og mandag den 30/12 Kl. 9.30 til 14.00 
 

Torsdag den 2. januar 2020 er første åbningsdag i det nye år. 
 
Overførsler i Netbanken julen 2019 / nytår 2020 
 
Da den 24. december er en banklukkedag, skal der denne dag laves straksoverførsel, hvis 
beløbet skal være på modtagers konto den 24. december. 
 
Alle betalinger, som i forhold til SKAT skal gennemføres i 2019 – f.eks. pensionsindbetalinger 
– skal oprettes med seneste betalingsdag i henhold til nedenstående: 
  
Betaling til konto i en anden bank 
og massebetalinger 

den 27. december 2019 kl. 21.00 

 
Sammedagsoverførsel til konto i anden bank 

 
den 30. december 2019 kl. 12.00 

 
Straksoverførsel til konto i anden bank 
Her kendes øvrige bankers lukketid ikke. 
Anbefalingen er derfor 

 
 
 
den 30. december 2019 kl. 14.30 

  
Betaling til andre konti i Faster Andelskasse den 30. december 2019 kl. 21.00 
  
Betaling til egne konti i Faster Andelskasse den 30. december 2019 kl. 22.00 
  
 HUSK 

- at du ikke selv kan indbetale på pensioner i Faster Andelskasse – kontakt os 
- at være i god tid med overførsler til pensionskonti 
- at der skal være dækning på kontoen – ellers gennemføres dine betalinger ikke 
- at du har en beløbsgrænse pr. dag – spørg i god tid hvis du er i tvivl 

 
Netbank Support har lukket den 24., 25. og 26. december 2019 og den 1. januar 2020. 
Du kan få hjælp og se åbningstider ved at klikke her. 
 

Årsoversigt, kontoudskrifter m.v. 
 
Levering i e-Boks 
 

Årsoversigt, kontoudskrifter m.v. sendes i e-Boks i løbet af uge 1 i 2020. 
Har du depot sendes årsoversigt m.v. i e-Boks i løbet af uge 4 i 2020. 

 
Levering pr. post 
 

Anvender du ikke e-Boks afsendes udskrifter med post i løbet af uge 3 i 2020. 
Har du depot, udsendes årsoversigten fra uge 5 og er afsendt senest den 10. 
februar 2020. 

https://tjekpc.dk/?bankno=82&lang=da&resize

