Gældende pr.
1.1.2022

1. Hvad er OpsparingsRabat?
Med OpsparingsRabat får du 25% rabat på det plejegebyr eller rådgivningsgebyr samt eventuelt fast kontogebyr,
du betaler til Nykredit Bank for porteføljepleje eller rådgivning på udvalgte produkter (i det følgende benævnt samlet
som 'plejegebyr').
2. Hvem får OpsparingsRabat?
Du får automatisk OpsparingsRabat,
hvis du har et af følgende porteføljepleje-/rådgivningsprodukter tilknyttet
dit/dine depot(er) i Nykredit Bank A/S:
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeringskonto FRI
Nykredit PuljeInvest
PensionsInvest
OpsparingsInvest
Individuel Investeringsaftale
Privat Portefølje
PortfolioInvestor
Portfolio Selection

Livslang Pension i Nærpension er ikke
omfattet af OpsparingsRabat.
3. Hvor meget får du i OpsparingsRabat – og hvornår?
OpsparingsRabatten udgør 25% af plejegebyret, du betaler til Nykredit Bank
for porteføljepleje eller rådgivning, afhængig af din aftaletype.
Bankens plejegebyr og eventuelt fast
kontogebyr fremgår af din porteføljepleje- eller rådgivningsaftale.
Rabatten er gældende for den del af dit
plejegebyr, der vedrører perioden 1.12
2021 og frem.
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Vilkår for OpsparingsRabat

Andre gebyrer på konti/depoter tilknyttet porteføljepleje er ikke omfattet af
OpsparingsRabat.
▪
4. Hvordan får du rabatten?
Rabatten bliver automatisk trukket fra i
det plejegebyr, der hæves på din konto
i juni og december for alle produkter undtagen Pensions- og OpsparingsInvest, hvor gebyret hæves i december
samt Investeringskonto FRI og Nykredit
PuljeInvest hvor gebyret hæves i januar.
Når du opsiger din aftale, vil OpsparingsRabatten være trukket fra i det plejegebyr, der hæves på din konto i forbindelse med opsigelsen.
OpsparingsRabat beregnes af nettoplejegebyret efter andre rabatter.
5. Ændringer i vilkår
Vilkårene gælder indtil udgangen af
2023.
Ændringer til fordel for dig, herunder
udvidelse af listen over gebyrer, OpsparingsRabatten kan omfatte, kan ske
uden varsel.
Nykredit kan med tre måneders varsel
foretage øvrige ændringer af vilkårene,
herunder begrænsninger i hvilke gebyrer, der er omfattet af OpsparingsRabat. Ændringerne kan vi annoncere på
nykredit.dk/foreningsfordele,
i MitNykredit eller via e-Boks.
6. Øvrige vilkår
▪
Din OpsparingsRabat bliver automatisk trukket fra i plejegebyret,
når vi hæver gebyret på kontoen.

▪

Vi bruger den konto, der er tilknyttet depotet, som porteføljeplejen
eller rådgivningen vedrører.
Din optjente OpsparingsRabat er
personlig, og du kan ikke overdrage den til andre. Du kan ikke
flytte rabatten mellem dine porteføljeplejeaftaler.
Din optjente OpsparingsRabat kan
ikke veksles til kontanter eller konverteres til kontant tilskud.

Du kan finde mere information om
OpsparingsRabat på
nykredit.dk/foreningsfordele

