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Som kunde i Nykredit Forvaltning betaler du et forvaltningsgebyr, 

der dækker de ydelser, du kan se her i prisbladet.  

Priserne kan ændres efter reglerne i Nykredits almindelige 

forretningsbestemmelser. 

Forvaltningsgebyret for privatkunder omfatter:  

■ lovpligtige kontrol- og tilsyns opgaver, herunder overholdelse 

af investeringsregler  

■ betaling pr. depot for værdi papirer registreret i 

værdipapircentralen (VP)  

■ betaling for beholdnings ændringer for værdipapirer 

registreret i VP. 

Formuestørrelse, kr. Forvaltnings- gebyr* Moms Inkl. moms 

0 – 350.000 5,5% 0,62% 6,12% 

350.000 – 5 mio. 4,5% 0,51% 5,01% 

5 mio. – 10 mio. 4,0% 0,45% 4,45% 

10 mio. – 20 mio. 3,5% 0,39% 3,89% 

Over 20 mio. 2,5% 0,28% 2,78% 

Minimum   350 kr. pr. år 

Særskilt gebyr for tort 

erstatning under kr. 75.000 
  kr. 150,00 

 

*Forvaltningsgebyret beregnes som en procentsats af 

kapitalafkastet og betales årligt. 45% af gebyret er momsbelagt. 

Gebyr for udenlandske værdipapirer afregnes efter bankens 

almindelige satser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision af forvaltningsregnskab for umyndige p.a.:  

Revision af værgemålsregnskab  kr. 350,00 

Rykker for bilag til værgemålsregnskab  kr. 100,00 

Rykker for værgemålsregnskab kr. 100,00 

Anmeldelse til Famileretshuset  ved manglende 

regnskab kr. 250,00 

 

Forvaltningsgebyr for fonde 

Forvaltningsgebyret udregnes ud fra arbejdets omfang, dog 

minimum 5.000 kr. + moms pr. år. Forvaltningsgebyret omfatter  

lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, herunder overholdelse af 

investeringsregler. 

Der betales ikke depotgebyr for danske værdipapirer. Gebyr for 

udenlandske værdipapirer afregnes efter Nykredit Banks 

almindelige satser. 

Gebyret kan ændres med en måneds varsel. Forvaltningsgebyret 

kan eventuelt genforhandles ca. hvert andet år i forbindelse med 

ændringer i arbejdets omfang eller lignende. Kun 45% af gebyret er 

momsbelagt.  

Forvaltningsgebyret omfatter lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, 

herunder overholdelse af investeringsregler. Dette sker i henhold til 

Civilstyrelsen, så kapitalen ikke bliver brugt unødigt. Nykredit 

kontrollerer, at der ikke bliver foretaget ulovlige investeringer, samt 

at aktieandelen ikke overstiger 75%. Desuden tilbydes der adgang 

til Nykredit netbank, hvorfra legatportioner, bestyrelseshonorarer 

og andet kan udbetales. 

Nykredit Banks Forvaltningsafdeling udarbejder ikke regnskaber for 

ikke-erhvervsdrivende fonde. 

   

 


