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1. Hvad er KurtageFrihed? 

I forbindelse med investering i værdipa-

pirer enten gennem Nykredits net-

bank/mobilbank eller via en medarbej-

der i Nykredit betales sædvanligvis kur-

tage. KurtageFrihed betyder fritagelse 

for betaling af kurtage ved køb af ud-

valgte værdipapirer  

 

2. Hvilke værdipapirer er omfattet af 

KurtageFrihed?  

Køb af alle svanemærkede investe-

ringsfonde fra Nykredit Invest og Spa-

rinvest er omfattet af KurtageFrihed. 

Ved salg betales sædvanlig kurtage. 

 

3. Hvem får KurtageFrihed på køb af 

svanemærkede fonde?  

Alle kunder, der handler gennem Ny-

kredits netbank/mobilbank eller via en 

medarbejder i Nykredit er omfattet af 

kurtagefrihed i forbindelse med køb af 

svanemærkede fonde fra Nykredit In-

vest og Sparinvest. 

 

Eventuelle andre omkostninger tilknyt-

tet værdipapirhandel er ikke omfattet af 

KurtageFrihed. 

 

Personalekunder i Nykredit er ikke om-

fattet af KurtageFrihed. 

 

4. Hvordan får du KurtageFrihed, når 

køber svanemærkede fonde? 

I forbindelse med køb af svanemær-

kede investeringsfonde fra Nykredit In-

vest og Sparinvest bliver den normale 

kurtage automatisk rettet til 0 kr., såle-

des at du som kunde ikke blive opkræ-

vet kurtage i forbindelse med dit køb.  

 

5. Ændringer i vilkår 

Vilkårene gælder indtil udgangen af 

2022. 

 

Ændringer til fordel for dig, herunder 

udvidelse af hvilke fonde og værdipapi-

rer KurtageFrihed kan omfatte, kan ske 

uden varsel. 

 

Nykredit kan med tre måneders varsel 

foretage øvrige ændringer af vilkårene, 

herunder begrænsninger i hvilke fonde 

og værdipapirer, der er omfattet af Kur-

tageFrihed. Ændringerne kan vi annon-

cere på  

nykredit.dk/foreningsfordele,  

i MitNykredit eller via e-Boks. 

 

6. Øvrige vilkår 

Din ret til KurtageFrihed er personlig, 

og du kan ikke overdrage den til andre.  

  

KurtageFrihed kan ikke veksles til kon-

tanter eller konverteres til kontant til-

skud.  

 

Du kan finde mere information om  

KurtageFrihed på svanemærkede inve-

steringsfonde på 

nykredit.dk/foreningsfordele 

 

Vilkår for KurtageFrihed på køb af  

svanemærkede fonde fra Nykredit  

Invest og Sparinvest 

 

  

Gældende pr. 

17.08.2021 

 

https://www.nykredit.dk/foreningsfordele/

