Prisliste verdipapirtjenester
Opprettelse og endring av verdipapirkonto

kr

0,-

Kontoforespørsel uten oppgave

kr

0,-

Beholdningsoppgave pr. 31.12.

kr

0,-

Bestilling av årsoppgave og realisasjonsoppgave fond siste år fra VPS

kr

0,-

Bestilling av endringsmelding fra VPS

kr

390,-

Flytting av verdipapirkonto

kr

100,-

Overføring mellom verdipapirkonti

kr

100,-

Etablering av handelsfullmakt

kr

125,-

Etablering av frigivelse

kr

100,-

Oppgjør i forvalterrutinen - Levering mot betaling (LMB)

kr

200,-

Månedlig kontoholdskostnad - gjelder sertifikatbeholdning
Beregningsgrunnlag nominell verdi pr. mnd. slutt
Beholdning fra 1 mill. til 1 mrd.
pr. påbegynt mill.
- deretter fra 1 mrd. og over
pr. påbegynt mill.

kr

6,00

kr

3,00

Beholdning inntil kr 100 000,-

kr

0,-

Beholdning fra kr 100 000,- inntil 1mill.

kr

350,-

Beholdning fra 1 mill. inntil 2 mill.

kr

500,-

Beholdning fra 2 mill. inntil 3 mill.

kr

650,-

Beholdning fra 3 mill. inntil 4 mill.

kr

750,-

Årlig kontoholdskostnad (gjelder ikke sertifikater og fond)
Beregningsgrunnlag markedsverdi pr. 31.12.

Beholdning fra 4 mill. inntil 100 mill.
Beholdning fra 100 mill. inntil 1 mrd.
Beholdning fra 1 mrd. og over

Gjeldende fra januar 2019

kr 750,+ kr 100,- pr. påbegynt mill.
kr 10 350,+ kr 75,- pr. påbegynt mill.
kr 77 850,+ kr 30,- pr. påbegynt mill.
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Utenlandske verdipapirer

Forvaltningsprovisjon/kontoholdskostnad
0 – 1 000 000,- av overskytende
min. kr 250,- pr. halvår.
Beregnes av høyeste beholdning pr. måned til ultimo kurser
Transaksjonsgebyr for handler gjort med andre enn Danske Bank



0,4 % p.a.
0,1 % p.a.

kr

350,-

kr

200,-



Levering/mottakelse av papirer m/pengeoppgjør
Levering/mottakelse av papirer m/pengeoppgjør for svenske
og danske papirer
Levering av papirer u/pengeoppgjør all utenlandsk valuta

kr

350,-



Mottagelse av papirer u/pengeoppgjør all utenlandsk valuta

kr

0,-

kr

10 000,-

Utbetaling av rente og utbytte

kr

0,-

Utbetaling av utbytte som aksjer

kr

0,-

Konvertering av fysiske aksjer for elektronisk registrering

Min

Evt. kostnader i utlandet kommer i tillegg

Gjeldende fra januar 2019
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