01.04.2019

Prisliste for værdipapirer (privatkunder)

Handel med værdipapirer
Handel via MitNykredit
Kurtage ved handel af:
- Nykredit Invest investeringsbeviser
- Multi Manager Invest investeringsbeviser
- Danske obligationer
- Danske, svenske og norske aktier, investeringsbeviser og ETF’er
- Øvrige udenlandske aktier og ETF’er

0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,15 %
0,50 %

1)
1)

min. 29 kr.
min. 29 kr.
min. 149 kr.

1)
1) 2)
1) 2)

1) Kurtage beregnes af kursværdien, dog med et minimumsbeløb for nogle handler. Der opkræves kurtage pr. fondskode/fondsnota.
2) Hertil kommer eventuelle udenlandske omkostninger og afgifter.

Handel via medarbejder i Nykredit
Kurtage ved handel af Nykredit Invest og Multi Manager Invest investeringsbeviser:
- aktieafdelinger og blandede afdelinger
- obligationsafdelinger, kursværdi indtil 3 mio. kr., maks. 3.000 kr.
- obligationsafdelinger, kursværdi over 3 mio. kr.

0,50 %
0,15 %
0,10 %

Kurtage ved handel af danske børsnoterede obligationer:
- Kursværdi indtil 3 mio. kr., maks. 3.000 kr.
- Kursværdi over 3 mio. kr.

0,15 %
0,10 %

min. 150 kr.

Kurtage ved handel af danske børsnoterede aktier og øvrige investeringsbeviser:
- Kursværdi indtil 300.000 kr., maks. 1.500 kr.
- Kursværdi over 300.000 kr.

0,75 %
0,50 %

min. 150 kr.

Kurtage ved handel af aktie- og tegningsretter

0,25 %

min. 75 kr.

1)
1)
1)

1)
1)

1)
1)
1)

Kurtage ved handel af udenlandske børsnoterede obligationer

0,25 %

min. 500 kr.

1) 2)

Kurtage ved handel af udenlandske børsnoterede aktier og ETF’er:
- Kursværdi indtil 300.000 kr., maks. 2.250 kr.
- Kursværdi over 300.000 kr.

0,75 %
0,50 %

min. 500 kr.
min. 2.250 kr.

1) 2)

Kurtage ved handel af unoterede danske aktier og investeringsbeviser

1,00 %

min. 200 kr.

1) 3)

Kurtage ved handel af unoterede kapitalandele for pensionsmidler

1,00 %

min. 2.500 kr.

Handel mellem egne depoter eller mellem ægtefæller
- Gebyr pr. nota, danske børsnoterede værdipapirer
- Gebyr pr. nota, udenlandske børsnoterede værdipapirer

100 kr.
250 kr.

Ved afregning af Corporate Actions (fx købs- og ombytningstilbud) beregnes
der almindelig kurtage jf. ovenfor, med mindre andet fremgår af Corporate
Actions materialet.
1) Kurtage beregnes af kursværdien, dog med et minimumsbeløb for nogle handler. Der opkræves kurtage pr. fondskode/fondsnota.
2) Hertil kommer eventuelle udenlandske omkostninger og afgifter.
3) Hertil kommer eventuelle eksterne omkostninger.
4) Der udfærdiges både købs- og salgsnota.

Øvrige priser
Kopi af tidligere udsendte afregningsnotaer, pr. stk.
+ timeforbrug, pr. time

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V
Tlf. +45 70 10 90 00

200 kr.
1.000 kr.

1) 2)

1)

4)
4)

Depotgebyrer
I et depot i Nykredit Bank kan du opbevare alle former for danske og udenlandske værdipapirer m.v.
Til et depot skal der føres en konto i banken til opsamling af afkast fra depotet og til betaling af depotgebyr.
For depotet gælder bankens til enhver tid gældende Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot.
Depotgebyr opkræves halvårligt i juni og december.

Priser for VP-depoter:
- VP-kontogebyr (kun VP-obligationer), pr. år
- Fondskodeafgift, VP-obligationer, pr. fondskode, pr. år
- Fondskodeafgift, VP-aktier/investeringsbeviser (betales af aktieselskabet/investeringsforeningen)
- Ændring af stamdata (fx ændring af adresse, afkastkonto, registrering af medejer og lignende)
- Transaktionsgebyr (fx køb, salg, udtrækning og overførsel)
- Overførsel til andet pengeinstitut, pr. fondskode (maks. 600 kr. pr. dag)
- Registrering af handels-/spørgefuldmagt i VP Securities
- Registrering af frigivelser i VP Securities, pr. fondskode
- Navnenotering/afnotering af aktier/investeringsbeviser
Depotudskrifter – der kan udsendes følgende udskrifter fra depotet:
- Renteadvis
- Udtrækningsadvis
- Udbytteadvis (betales af aktieselskabet/investeringsforeningen)
- Meddelelse om ændring i beholdning
- Meddelelse om andre ændringer
- Beholdningsoversigt
Andre priser:
- Kopi af tidligere udsendte advis, pr. stk.
+ timeforbrug pr. time

50,00 kr.
22,50 kr.
0,00 kr.
18,75 kr.
12,50 kr.
150,00 kr.
200,00 kr.
200,00 kr.
13,75 kr.

2) 3)

13,75 kr.
13,75 kr.
0,00 kr.
11,00 kr.
13,75 kr.
25,00 kr.

3) 5)

3)
3)
3)

4)

3) 5)
3) 5)
5)
3) 5)
3) 6)

200,00 kr.
1.000,00 kr.

Andre effekter (fysiske papirer):
- Opbevaringsgebyr for aktier, obligationer, pantebreve mv. p.a., depotsaldo til og med 500.000 kr., min. 93,75 kr.
- Opbevaringsgebyr for aktier, obligationer, pantebreve mv. p.a., depotsaldo over 500.000 kr., min. 1.250 kr.

0,250 %
0,156 %

3)

Udenlandske værdipapirer:
- Opbevaringsgebyr for udenlandske aktier, obligationer og ETF’er pr. år, kursværdi til og med 500.000 kr., min. 250 kr.
- Opbevaringsgebyr for udenlandske aktier, obligationer og ETF’er pr. år, kursværdi over 500.000 kr., min. 1.875 kr.
- Hjemsøgning af skat (iht. aftale), pr. fondskode
- Overførsel til/fra andet pengeinstitut, pr. fondskode
- Indlevering til opbevaring/salg, pr. fondskode

0,375 %
0,219 %
500 kr.
500 kr.
500 kr.

3) 7)

Unoterede kapitalandele for pensionsmidler:
- Depotgebyr, pr. fondskode pr. år

1.000 kr.

Nykredit obligationer:
Obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S eller obligationer udstedt af kreditforeninger,
der er fusioneret med Nykredit Realkredit A/S, kan opbevares uden omkostninger i et særligt Indskrivningsdepot.
2) Nedsættes forholdsmæssigt, hvis depotet indeholder aktier.
3) Momspligtigt gebyr, gebyret er inkl. moms.
4) Betales ikke i forbindelse med køb/salg.
5) Kan fravælges.
6) Kan tilvælges.
7) For udenlandske værdipapirer beregnes gebyrer månedsvis på grundlag af den samlede kursværdi på beregningstidspunktet.
8) Hertil kommer eventuelle udenlandske omkostninger.
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3)

3) 7)
3)
8)
8)

Oversigt over provisioner ved værdipapirhandel1)
Nedenfor fremgår oplysninger om, hvilke provisioner Nykredit Bank A/S modtager ved salg af investeringsforeningsbeviser.
Nykredit Bank modtager provision fra følgende selskaber i forbindelse med salg af investeringsforeningsbeviser2):
Tegningsprovision

Salg af investeringsbeviser
Bank Invest

1,25 %

BIL Invest
BLS

Formidlingsprovision
0,10 % - 1,15 %

1,25 %

0,75 %

0,00 % - 2,00 %

Se note

Carnegie

0,00 %

0,75 %

Danske Invest

0,00 %

0,00 % - 0,39 %

Gudme Raaschou

0,00 %

0,00 % - 0,75 %

Investeringsforeningen Investin

0,00 %

0,45 %

Jyske Invest

0,00 %

0,10 % - 0,80 %

Kapitalforeningen Investin

0,00 %

0,00 %

3)

Kapitalforeningen Nykredit Alpha

0,00 %

0,00 %

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)4)

0,00 %

0,30 %

Kapitalforeningen Nykredit Invest5)

0,00 %

0,00 %

Maj Invest

0,00 %

0,75 %

Multi Manager Invest

0,00 %

0,40 % - 0,75 %

Nordea Invest

0,00 %

0,00 % - 0,80 %

Nykredit Invest

0,00 %

0,30 %

Nykredit Invest Almen Bolig

0,00 %

0,00 %

Nykredit Invest Engros

0,00 %

0,00 % - 0,90 %

SEBinvest

0,00 % - 0,75 %

0,00 % - 0,70 %

Sparinvest

0,00 %

0,00 % - 0,70 %

Sydinvest

0,00 %

0,05 % - 0,85 %

ValueInvest Danmark

0,00 %

0,75 %

2)

1) Tegningsprovision modtages ved dit køb af investeringsbeviser og beregnes som procentsats af købets kursværdi. Formidlingsprovision beregnes som procentsats af beholdningens
kursværdi. Hvor satserne er angivet som et interval, gælder der forskellige satser for de enkelte afdelinger af den pågældende investeringsforening. Satsen for en bestemt afdeling af en
investeringsforening kan oplyses ved henvendelse til Nykredit Bank. Du har også mulighed for at se formidlingsprovision i procent for en konkret investeringsforeningsafdeling på nykredit.
dk/aaop-fpp Hvis der ikke er oplyst en provisionssats ud for en investeringsforening, betyder det, at Nykredit Bank ikke modtager provision herfra på dette område. Provisionerne er oplyst brutto
og vedrører den samlede indtjening til Nykredit. Der sker en efterfølgende fordeling af indtjeningen i Nykredit-koncernen.
2) Formidlingsprovision for Specialforeningen BLS Invest beregnes som en tredjedel af rådgiverens, BLS Capitals, vederlag i relation til de kunder, som er tilført fra Nykredit Bank. BLS Capitals
vederlag i relation til de kunder, som er tilført fra Nykredit Bank, udgøres dels af 0,50% p.a. af den formue, som er tilført af Nykredit Bank fra detailkunder, dels af et afkastafhængigt vederlag på
10% af et eventuelt positivt afkast (hvor der i beregningen af dette vederlag modregnes eventuelle negative afkast i foregående perioder).
3) Tidligere Hedgeforeningen Nykredit Alpha.
4) Tidligere Placeringsforeningen Nykredit Invest.
5) Tidligere Specialforeningen Nykredit Invest.
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Afregninger internt i Nykredit-koncernen
En del af de værdipapirer og finansielle instrumenter, som Nykredit Bank handler med sine kunder, afsættes via Nykredits centre over hele
landet. Disse medarbejdere er ansat i både Nykredit Realkredit og Nykredit Bank, men modtager alene løn fra Nykredit Realkredit. Som følge
heraf modtager Nykredit Realkredit provision fra Nykredit Bank i forbindelse med værdipapirhandel og indgående aftaler om porteføljepleje.
Provisionen dækker fx lønomkostninger, administration, kontorhold, udvikling af systemer m.v. Der er tale om omkostninger, som ellers skulle
have været afholdt af Nykredit Bank, hvorfor der ikke er tale om en ekstraudgift for kunden, men alene om en intern omfordeling af indtjeningen
inden for Nykredit -koncernen.
Provisionen afregnes forskelligt afhængig af, hvilket værdipapir, finansielt instrument m.v. der er tale om. Der kan ske afregning i form af:
•

En procentdel af indtjeningen ved handel med aktier, obligationer, afledte instrumenter og valutaforretninger samt indgåelse af aftaler
om porteføljepleje

•

En procentdel af eventuel kurtage ved handel med værdipapier gennem Nykredits netbank.

•

Provision i form af en procentdel af indskuddet på en porteføljeplejeaftale

•

Tegningsprovision i form af en procentdel af kursværdien af kundens investeringsforeningsbeviser

•

Formidlingsprovision i form af en procentdel af din beholdning af investeringsforeningsbeviser.

Der kan løbende ske ændringer i de oplyste priser, gebyrer og provisioner. En opdateret oversigt over de til
enhver tid gældende priser, gebyrer og provisioner kan ses på nykredit.dk.

For at give dig et bedre overblik over de omkostninger du betaler for enkeltstående værdipapirhandler, har du fra 3. januar 2018 mulighed for at
se eksempler på handel med forskellige typer af værdipapirer. Du kan finde eksemplerne på nykredit.dk/investeringsvilkaar. Er du kategoriseret
som godkendt modpart, vil du modtage begrænsede oplysninger om omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen.” Nykredit Bank kan til
enhver tid uden varsel nedsætte priser og gebyrer.

Ændring af priser og gebyrer, som du betaler i bestående kontraktforhold, kan Nykredit Bank ændre med én måneds varsel for erhvervskunder
og to måneders varsel for privatkunder, hvis
•

Markedsmæssige forhold begrunder en ændring,

•

Nykredit Banks eksterne samarbejdspartnere ændrer priser og gebyrer

•

De forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af dine gebyrvilkår, ændrer sig

•

Nykredit Bank ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde

•

Nykredit Bank ved den årlige vurdering af gebyrsatserne af forretningsmæssige grunde finder anledning til en sådan forhøjelse.

Der henvises i øvrigt til Nykredit Banks almindelige forretningsbetingelser for henholdsvis privatkunder og erhvervskunder.
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