
Prisbogen gælder for båndlagte midler, værgemål, rentenydelseskapitaler.

Som kunde i Danske Bank Forvaltningsafdeling betaler du et forvaltningsgebyr, der dækker de ydelser, du
kan se her i prisbogen. 

I denne prisliste kan du se de priser, som forvaltningsafdelingen beregner for serviceydelser mv. for værger 
og private med båndlagte midler. 

Priserne kan ændres efter reglerne i Danske Banks Almindelige Forretningsbetingelser – forbrugere.

Forvaltningsgebyret omfatter
• Lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver, herunder overholdelse af investeringsregler.
• Betaling pr. depot for værdipapirer registreret i Værdipapircentralen (VP).
• Betaling for beholdningsændringer for værdipapirer registreret i VP.
• Betaling ved køb/salg/udtrækning og andre bevægelser for værdipapirer registreret i VP.
• Betaling for overførsel til konto i Danske Bank eller til andet pengeinstitut.
• Oprettelse eller ændringer af fast overførsel.
• Meddelelser til eventuel værge.

Forvaltningsgebyr
Vi beregner forvaltningsgebyret som en procentsats af renter og udbytter, og det bliver fratrukket ved hver 
udbetaling af renter og udbytter. 45 procent af gebyret er momsbelagt.

Satsen fastsættes ud fra formuens størrelse, når du bliver kunde, og ændres formuens størrelse, kan vi 
ændre satsen tilsvarende.
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ForvaltningsgebyrFormuestørrelse Moms Inkl. moms

0 – 500.000

500.001 – 749.999

750.000 – 874.999

875.000 – 999.999

 1.000.000 – 1.999.999

 2.000.000 – 2.999.999

3.000.000 – 3.999.999

4.000.000 – 4.999.999

Fra og med 5.000.000

6,00%

5,75%

5,50%

5,25%

5,00%

4,75%

4,50%

4,25%

4,00%

0,675% 6,675%

0,647%

0,619%

0,591%

0,563%

0,534%

0,506%

0,478%

0,450%

6,397%

6,119%

5,841%

5,563%

5,284%

5,006%

4,728%

4,450%
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Ydelser der ikke er dækket af forvaltningsgebyret

Flexinvest  Forvaltning Privat Administrationsgebyr pr. år. Gebyret beregnes én gang årligt.  
Flexinvest Forvaltning 
Fokus Udbytte

Derudover betales sædvanligt forvaltningsgebyr. 

Kunderne kan ikke individuelt købe aktier under aftalen 

Flexinvest Forvaltning 

Værdi op til 5.000.000 kr. betaler du

 5.000.000 kr. - 20.000.000 kr. beregnes af ordningens 

værdi Over 20.000.000 kr. beregnes af ordningens værdi 

*Ovenstående gebyrer er inklusiv moms

 Revision af værgemålsregnskab 
 Rykker for bilag til værgemålsregnskab 
 Rykker for værgemålsregnskab 
 Anmeldelse til Statsforvaltningen, hvis værgemålregnskabet 
 ikke kan godkendes 
 

*Priserne er inklusiv moms

Revision af 
værgemålsregnskab for 
voksne under værgemål 
(revision af regnskab for 
mindreårige koster ikke 
noget)

0,4500%*

 0,4000%*

0,3000%*

  350 kr.*
100 kr.*
100 kr.*

250 kr.*

P r i s b o g  f o r  p r i v a t k u n d e r

Danske Bank Forvaltningsafdeling · Prisbog for privatkunder 
December 2019

Side 2 af 2




