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Etablering av Aksjesparekonto Pris 
Opprettelse av Aksjesparekonto Kr 0 
Flytting av aksjer til Aksjesparekonto i Danske Bank Kr 0 
Flytting av fond til Aksjesparekonto i Danske Bank Kr 0 

Handel av fond og aksjer i Aksjesparekonto 
Tegningskostnader og kurtasje følger ordinær prisliste. Det vil si at tegningskostnader som tas i fondene vil gjelde som normalt og standard kurtasje 
vil gjelde for handel av enkeltaksjer. Se vår hjemmeside for priser for de enkelte fond. 

Kurtasje ved handel av aksjer Via Nettbank, Mobil eller Nettbrett 
Norge 0,05 %, minimum kr 89 
Sverige og Danmark 0,15 %, minimum kr 89 
Alle andre marked 0,40 %, minimum kr 299 

Provisjon ved handel av fond* Via Nettbank, Mobil eller Nettbrett Via en rådgiver 
Tegningsprovisjon 0,00 % Maks 1,00 % 
Innløsningsprovisjon 0,00 % 0,00 % 

*) Gjelder provisjon som tilfaller banken. Ved kjøp og salg av fondsandeler kan fondene belaste omkostninger. Dette for å dekke fondenes 
transaksjonskostnader ved kjøp og salg av verdipapirer knyttet til andelseiernes kjøp/salg av fondsandeler.  

Oppbevaring av aksjer og fond i Aksjesparekonto 

Årlig kostnad for å oppbevare norske aksjer 
Beregningsgrunnlag er markedsverdi per 31.12 Pris 

Beholdning inntil kr 100.000 Kr 0 
Beholdning fra kr 100.000 og inntil kr 1 million Kr 350 
Beholdning fra kr 1 million og inntil kr 2 millioner Kr 500 
Beholdning fra kr 2 millioner og inntil kr 3 millioner Kr 650 
Beholdning fra kr 3 millioner og inntil kr 4 millioner Kr 750 
Beholdning fra kr 4 millioner og inntil kr 100 millioner* Kr 750 + kr 100 per påbegynt million 

*) For beholdninger over 100 millioner gjelder andre priser. Ta kontakt med oss 915 08540. 

Øvrige priser  

Øvrige kostnader Pris 
Etablering av handelsfullmakt Kr 125 
Etablering av frigivelse Kr 100 
Årsoppgave Kr 0 
Bestilling av historiske Årsoppgaver Kr 390 
Bestilling av endringsmeldinger Kr 390 

Årlig kostnad for å oppbevare fond  Pris 
Alle beholdninger Kr 0 

Overføring av verdipapirer fra Danske Bank Pris 

Norske aksjer og fond (per ISIN) Kr 100 

Utenlandske aksjer (per ISIN) Kr 350 

ISIN: ISIN er en unik identifikator på et verdipapir 




