
   

1 Nykredit - Omkostningseksempler 

OMKOSTNINGER VED HANDEL OG OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I NYKREDIT 

 

 
1. Forstå omkostningseksemplerne 

2. Børsnoterede danske obligationer 

• Køb for 10.000 kr. i en dansk børsnoteret obligation, forudsat ejerperiode 3 år. 

• Køb for 100.000 kr. i en dansk børsnoteret obligation, forudsat ejerperiode 3 år. 

 
3. Børsnoterede danske aktier 

• Køb for 10.000 kr. i en dansk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år. 

• Køb for 100.000 kr. i en dansk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år. 

 
4. Børsnoterede udenlandske aktier 

• Køb for 10.000 kr. i en svensk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år. 

• Køb for 100.000 kr. i en svensk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år. 

• Køb for 10.000 kr. i en amerikansk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år. 

• Køb for 100.000 kr. i en amerikansk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år. 

• Køb for 10.000 kr. i en engelsk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år. 

• Køb for 100.000 kr. i en engelsk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år. 

 
5. Nykredit Invest Lange obligationer 

• Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Lange obligationer, forudsat ejerperiode 7 år. 

• Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Lange obligationer, forudsat ejerperiode 7 år. 

 
6. Nykredit Invest Globale aktier Basis 

• Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Globale aktier Basis, forudsat ejerperiode 7 år. 

• Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Globale aktier Basis, forudsat ejerperiode 7 år. 

 
7. Nykredit Invest Danske aktier 

• Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Danske aktier, forudsat ejerperiode 7 år. 

• Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Danske aktier, forudsat ejerperiode 7 år. 

 
8. Nykredit Invest Globale fokusaktier 

• Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Globale fokusaktier, forudsat ejerperiode 7 år. 

• Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Globale fokusaktier, forudsat ejerperiode 7 år. 

 
9. Nykredit Invest Balance Moderat 

• Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Balance Moderat, forudsat ejerperiode 7 år. 

• Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Balance Moderat, forudsat ejerperiode 7 år. 

 

 

 

 

 

 



   

2 Nykredit - Omkostningseksempler 

Eksempler på overslag over omkostninger du skal betale, når du handler og opbevarer værdipapirer i 
Nykredit. 
 
Når du handler og opbevarer værdipapirer i Nykredit, er det forbundet med omkostninger. Derudover betaler 
du, for nogle produkter, omkostninger som opkræves indirekte i de pågældende produkter. 
 
For at give dig et overblik, har vi opstillet en række eksempler på omkostningerne ved at handle og eje 
forskellige typer værdipapirer i en fastlagt periode. 
 
For aktier og obligationer har vi forudsat en ejerperiode på 3 år. På investeringsforeningsbeviser har vi forudsat 
en ejerperiode på 7 år, da investeringsbeviser ofte ejes i længere tid end aktier og obligationer, og fordi 
investeringsforeningernes omkostningstal ”Årlige omkostninger i procent” (ÅOP) beregnes under forudsætning 
af en ejerperiode på 7 år. 
 
 
Beregningsprincipper 

Alle omkostningerne fordeles over den samlede ejerperiode. Årlige administrationsomkostninger vil være de 
samme hvert år i ejerperioden, mens indtrædelse og udtrædelsesomkostninger bliver fordelt over den 
forudsatte ejerperiode. 

 

Eksempel: Du betaler 29 kr. i kurtage både når du køber og når du sælger et værdipapir. Hvis den 

forudsatte ejerperiode er 3 år, bliver den samlede kurtage på 58 kr. fordelt over 3 år og udgør derfor 

19 kr. pr. år. 

 

 

Definitioner og forklaring på omkostninger 

Administrationsomkostninger er de samlede omkostninger i forbindelse med handel og opbevaring. 

 

Værdipapiromkostninger er de samlede omkostninger, der afregnes i produktet. Fx er der omkostninger ved 

at drive en investeringsforening. Denne type omkostninger fratrækkes løbende i afkastet. 

 

Administrationsomkostninger 

VP/depotomkostninger: Depotomkostninger og VP-omkostninger. 

Honorar:  Gebyr i forbindelse med porteføljepleje eller anden rådgivning. 

Handelsomkostninger: Kurtage og evt. valutaomkostninger. 

Øvrige:  Performanceafhængige gebyrer mv. 

 

Værdipapiromkostninger 

Engangsomkostninger: fx indtrædelses og udtrædelsesomkostninger 

Handelsomkostninger: Omkostninger i produktet som er fratrukket afkastet. 

Løbende omkostninger*: fx løbende administrationsomkostninger i en investeringsforening 

Øvrige omkostninger: fx performanceafhængige gebyrer. 

 

*angiver om Nykredit ud af disse omkostninger modtager en provision 

 

Eksemplerne dækker handel via Mit Nykredit og handel via rådgiver. Når du vælger at gennemføre en handel, 

vil du på tidspunktet for ordrens afgivelse få et overslag, som tager udgangspunkt i det beløb, du ønsker at 

handle. 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 



   

3 Nykredit - Omkostningseksempler 

Danske børsnoterede obligationer

Køb for 10.000 kr. i en dansk børsnoteret obligation, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

109 kr. 1,09% 190 kr. 1,90%

90 kr. 0,90% 90 kr. 0,90%

- - - -

19 kr.      0,19% 100 kr. 1,00%

- - - -

109 kr. 1,09% 190 kr. 1,90%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 109 kr.

svarende til 1,09%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 190 kr.

svarende til 1,90%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Værdipapiromkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4 Nykredit - Omkostningseksempler 

Danske børsnoterede obligationer

Køb for 100.000 kr. i en dansk børsnoteret obligation, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

157 kr. 0,16% 190 kr. 0,19%

90 kr. 0,09% 90 kr. 0,09%

- - -

67 kr.      0,07% 100 kr. 0,10%

- - -

157 kr. 0,16% 190 kr. 0,19%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 157 kr.

svarende til 0,16%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 190 kr.

svarende til 0,19%

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5 Nykredit - Omkostningseksempler 

Danske børsnoterede aktier

Køb for 10.000 kr. i en dansk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

29 kr. 0,29% 110 kr. 1,10%

10 kr. 0,10% 10 kr. 0,10%

- - - -

19 kr.      0,19% 100 kr. 1,00%

- - - -

29 kr. 0,29% 110 kr. 1,10%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 29 kr.

svarende til 0,29%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 110 kr.

svarende til 1,10%

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger i alt

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6 Nykredit - Omkostningseksempler 

Danske børsnoterede aktier

Køb for 100.000 kr. i en dansk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

110 kr. 0,11% 510 kr. 0,51%

10 kr. 0,01% 10 kr. 0,01%

- - - -

100 kr.    0,10% 500 kr. 0,50%

- - - -

110 kr. 0,11% 510 kr. 0,51%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 110 kr.

svarende til 0,11%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 510 kr.

svarende til 0,51%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7 Nykredit - Omkostningseksempler 

Udenlandske børsnoterede aktier

Køb for 10.000 kr. i en svensk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

293 kr. 2,93% 607 kr. 6,07%

250 kr. 2,50% 250 kr. 2,50%

- - - -

43 kr.      0,43% 357 kr. 3,57%

- - - -

293 kr. 2,93% 607 kr. 6,07%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 293 kr.

svarende til 2,93%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 607 kr.

svarende til 6,07%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8 Nykredit - Omkostningseksempler 

Udenlandske børsnoterede aktier

Køb for 100.000 kr. i en svensk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

810 kr. 0,81% 1.210 kr. 1,21%

469 kr. 0,47% 469 kr. 0,47%

- - - -

341 kr. 0,34% 741 kr. 0,74%

- - - -

810 kr. 0,81% 1.210 kr. 1,21%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 810 kr.

svarende til 0,81%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.210 kr.

svarende til 1,21%

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

9 Nykredit - Omkostningseksempler 

Udenlandske børsnoterede aktier

Køb for 10.000 kr. i en amerikansk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

367 kr. 3,67% 601 kr. 6,01%

250 kr. 2,50% 250 kr. 2,50%

- - - -

117 kr. 1,17% 351 kr. 3,51%

- - - -

367 kr. 3,67% 601 kr. 6,01%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 367 kr.

svarende til 3,67%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 601 kr.

svarende til 6,01%

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger i alt

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

10 Nykredit - Omkostningseksempler 

Udenlandske børsnoterede aktier

Køb for 100.000 kr. i en amerikansk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

979 kr. 0,98% 1.145 kr. 1,15%

469 kr. 0,47% 469 kr. 0,47%

- - - -

510 kr. 0,51% 676 kr. 0,68%

- - - -

979 kr. 0,98% 1.145 kr. 1,15%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 979 kr.

svarende til 0,98%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.145 kr.

svarende til 1,15%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

11 Nykredit - Omkostningseksempler 

Udenlandske børsnoterede aktier

Køb for 10.000 kr. i en engelsk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

373 kr. 3,73% 607 kr. 6,07%

250 kr. 2,50% 250 kr. 2,50%

- - - -

123 kr.    1,23% 357 kr. 3,57%

- - - -

373 kr. 3,73% 607 kr. 6,07%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 373 kr.

svarende til 3,73%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 607 kr.

svarende til 6,07%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

12 Nykredit - Omkostningseksempler 

Udenlandske børsnoterede aktier

Køb for 100.000 kr. i en engelsk børsnoteret aktie, forudsat ejerperiode 3 år.

Kroner Procent Kroner Procent

1.036 kr. 1,04% 1.203 kr. 1,20%

469 kr. 0,47% 469 kr. 0,47%

- - - -

568 kr.    0,57% 734 kr. 0,73%

- - - -

1.036 kr. 1,04% 1.203 kr. 1,20%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.036 kr.

svarende til 1,04%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.203 kr.

svarende til 1,20%

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

13 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Lange obligationer

Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Lange obligationer, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

56 kr. 0,56% 56 kr. 0,56%

4 kr. 0,04% 4 kr. 0,04%

- - - -

3 kr. 0,03% 4 kr. 0,04%

- - -

8 kr. 0,08% 9 kr. 0,09%

3 kr. 0,03% 3 kr. 0,03%

6 kr. 0,06% 6 kr. 0,06%

39 kr. 0,39% 39 kr. 0,39%

15 kr. 0,15% 15 kr. 0,15%

- - - -

48 kr. 0,48% 48 kr. 0,48%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 56 kr.

svarende til 0,56%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 56 kr.

svarende til 0,56%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

14 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Lange obligationer

Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Lange obligationer, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

512 kr. 0,51% 527 kr. 0,53%

4 kr. 0,04% 4 kr. 0,04%

- - - -

29 kr. 0,29% 43 kr. 0,43%

- - -

33 kr. 0,03% 48 kr. 0,05%

29 kr. 0,29% 29 kr. 0,29%

60 kr. 0,60% 60 kr. 0,60%

390 kr. 3,90% 390 kr. 3,90%

150 kr. 1,50% 150 kr. 1,50%

- - - -

479 kr. 0,48% 479 kr. 0,48%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 512 kr.

svarende til 0,51%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 527 kr.

svarende til 0,53%

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

15 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Globale aktier Basis

Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Globale aktier Basis, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

57 kr. 0,57% 68 kr. 0,68%

4 kr. 0,04% 4 kr. 0,04%

- - - -

3 kr. 0,03% 14 kr. 0,14%

- - -

8 kr. 0,08% 19 kr. 0,19%

2 kr. 0,02% 2 kr. 0,02%

1 kr. 0,01% 1 kr. 0,01%

46 kr. 0,46% 46 kr. 0,46%

0 kr. 0,00% 0 kr. 0,00%

- - - -

49 kr. 0,49% 49 kr. 0,49%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 57 kr.

svarende til 0,57%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 68 kr.

svarende til 0,68%

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger i alt

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

16 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Globale aktier Basis

Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Globale aktier Basis, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

524 kr. 0,52% 639 kr. 0,64%

4 kr. 0,00% 4 kr. 0,04%

- - - -

29 kr. 0,03% 143 kr. 0,14%

- - -

33 kr. 0,03% 148 kr. 0,15%

21 kr. 0,02% 21 kr. 0,02%

10 kr. 0,01% 10 kr. 0,01%

460 kr. 0,46% 460 kr. 0,46%

0 kr. 0,00% 0 kr. 0,00%

- - - -

491 kr. 0,49% 491 kr. 0,49%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 524 kr.

svarende til 0,52%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 639 kr.

svarende til 0,64%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

17 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Danske aktier

Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Danske aktier, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

139 kr. 1,39% 150 kr. 1,50%

4 kr. 0,04% 4 kr. 0,04%

- - - -

3 kr. 0,03% 14 kr. 0,14%

- - -

8 kr. 0,08% 19 kr. 0,19%

3 kr. 0,03% 3 kr. 0,03%

4 kr. 0,04% 4 kr. 0,04%

124 kr. 1,24% 124 kr. 1,24%

30 kr. 0,30% 30 kr. 0,30%

- - - -

131 kr. 1,31% 131 kr. 1,31%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 139 kr.

svarende til 1,39%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 150 kr.

svarende til 1,50%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

18 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Danske aktier

Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Danske aktier, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

1.342 kr. 1,34% 1.457 kr. 1,46%

4 kr. 0,00% 4 kr. 0,04%

- - - -

29 kr. 0,03% 143 kr. 0,14%

- - -

33 kr. 0,03% 148 kr. 0,15%

29 kr. 0,03% 29 kr. 0,03%

40 kr. 0,04% 40 kr. 0,04%

1.240 kr. 1,24% 1.240 kr. 1,24%

300 kr. 0,30% 300 kr. 0,30%

- - - -

1.309 kr. 1,31% 1.309 kr. 1,31%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.342 kr.

svarende til 1,34%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.457 kr.

svarende til 1,46%

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

19 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Globale fokusaktier

Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Globale fokusaktier, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

152 kr. 1,52% 163 kr. 1,63%

4 kr. 0,04% 4 kr. 0,04%

- - - -

3 kr. 0,03% 14 kr. 0,14%

- - -

8 kr. 0,08% 19 kr. 0,19%

2 kr. 0,02% 2 kr. 0,02%

4 kr. 0,04% 4 kr. 0,04%

138 kr. 1,38% 138 kr. 1,38%

30 kr. 0,30% 30 kr. 0,30%

- - - -

144 kr. 1,44% 144 kr. 1,44%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 152 kr.

svarende til 1,52%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 163 kr.

svarende til 1,63%

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger i alt

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Globale fokusaktier

Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Globale fokusaktier, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

1.473 kr. 1,47% 1.588 kr. 1,59%

4 kr. 0,00% 4 kr. 0,04%

- - - -

29 kr. 0,03% 143 kr. 0,14%

- - -

33 kr. 0,03% 148 kr. 0,15%

20 kr. 0,02% 20 kr. 0,02%

40 kr. 0,04% 40 kr. 0,04%

1.380 kr. 1,38% 1.380 kr. 1,38%

300 kr. 0,30% 300 kr. 0,30%

- - - -

1.440 kr. 1,44% 1.440 kr. 1,44%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.473 kr.

svarende til 1,47%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.588 kr.

svarende til 1,59%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

21 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Balance Moderat

Køb for 10.000 kr. i Nykredit Invest Balance Moderat, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

167 kr. 1,67% 178 kr. 1,78%

4 kr. 0,04% 4 kr. 0,04%

- - - -

3 kr. 0,03% 14 kr. 0,14%

- - -

8 kr. 0,08% 19 kr. 0,19%

5 kr. 0,05% 5 kr. 0,05%

7 kr. 0,07% 7 kr. 0,07%

147 kr. 1,47% 147 kr. 1,47%

30 kr. 0,30% 30 kr. 0,30%

- - - -

159 kr. 1,59% 159 kr. 1,59%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 167 kr.

svarende til 1,67%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 178 kr.

svarende til 1,78%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Løbende omkostninger*

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger i alt

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

22 Nykredit - Omkostningseksempler 

Nykredit Invest Balance Moderat

Køb for 100.000 kr. i Nykredit Invest Balance Moderat, forudsat ejerperiode 7 år.

Kroner Procent Kroner Procent

1.622 kr. 1,62% 1.737 kr. 1,74%

4 kr. 0,00% 4 kr. 0,04%

- - - -

29 kr. 0,03% 143 kr. 0,14%

- - -

33 kr. 0,03% 148 kr. 0,15%

49 kr. 0,05% 49 kr. 0,05%

70 kr. 0,07% 70 kr. 0,07%

1.470 kr. 1,47% 1.470 kr. 1,47%

300 kr. 0,30% 300 kr. 0,30%

- - - -

1.589 kr. 1,59% 1.589 kr. 1,59%

Ved handel i Mit Nykredit vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.622 kr.

svarende til 1,62%

Ved handel via en rådgiver vil omkostningerne påvirke dit forventede afkast negativt med 1.737 kr.

svarende til 1,74%

Handel i 

MitNykredit
Handel via rådgiver

Øvrige omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Værdipapiromkostninger

VP/Depotomkostninger

Honorarer

Handelsomkostninger

* heraf provision modtaget af Nykredit

Øvrige omkostninger

Værdipapiromkostninger i alt

Engangsomkostninger

Handelsomkostninger

Løbende omkostninger*

Anslåede samlede årlige omkostninger

Administrationsomkostninger

 

 

 

Tilbage til oversigten 

 

 

 

 

 

 

 

 


