Priser for opbevaringsdepoter, pensionsdepoter og
pantsatte depoter
Gælder fra den 26. februar 2021

Her kan du læse om bankens almindeligt forekommende priser og gebyrer for at opbevare
og registrere værdipapirer i depot samt for de serviceydelser, der knytter sig til
administrationen af dem. Priserne er fastsat efter reglerne i ”B etingelser for depoter”.
Hvis du har brug for flere oplysninger om priser på depoter, beder vi dig kontakte
banken.
Depotgebyrer er som hovedregel momspligtige, og alle priser, der er efterfulgt af en *)
er inklusive moms.
Vi beregner depotgebyr halvårligt bagud hver den 31. maj og den 30. november, og det
betales i juni og december.

Danske og udenlandske værdipapirer, som er registreret i Værdipapircentralen (VP)
100 kr.

Aktier og investeringsforeningsbeviser opbevares uden grundgebyr

+

pris pr. transaktion ved beholdningsændringer

*)

12,50 kr.

beregnes for alle typer værdipapirer

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København

+

procentdel af den nominelle omsætning/beholdningsændring

0,001 %

Vi beregner omsætningsgebyret af de nominelle beholdningsbevægelser, og
beregningen sker for alle ændringer i løbet af halvåret – uanset årsag.

Beholdningsændringer, der skyldes udtrækning, og hvor det samlede
udtrukne beløb pr. termin ikke overstiger 200 kr., er uden gebyr .

Danske værdipapirer, som ikke er registreret i Værdipapircentralen (VP)
Fysiske danske værdipapirer
Årligt opbevaringsgebyr – beregner vi månedsvis af den største nominelle beholdning.
Af den nominelle værdi til og med 500.000 kr.
2,00 o/oo
Af den del af den nominelle værdi, der overstiger 500.000 kr.
1,25 o/oo
Navnenotering af fysiske aktier pr. aktiebrev
25 kr.
dog pr. ekspedition
min. 150 kr.

Priser for opbevaringsdepoter, pensionsdepoter og pantsatte depoter
2021.02.26

For opbevaring og gevinsteftersyn beregner vi halvårligt pr. stk.
For indløsning af gevinster på 200 kr., 500 kr. eller 1.000 kr., pr. stk.
For indløsning af gevinster på 5.000 kr. og derover, pr. stk.

5 kr.
50 kr.
150 kr.

*)
*)
*)

Pantebreve

Vi gør opmærksom på, at en depotekspedition kan udløse flere gebyrer. Hver gang du
betaler gebyr, modtager du en depotgebyrnota.

Grundpris pr. depot med beholdning af obligationer pr. halvår

Præmieobligationer

A)

Årligt opbevaringsgebyr – beregner vi månedsvis af den største samlede restgæld.
- Af en samlet restgæld til og med 500.000 kr.
2,00 o/oo
- Af den del af den samlede restgæld, der overstiger 500.000 kr.
1,25 o/oo
Terminsydelser pr. stk.
50 kr.
Påkravsmeddelelser pr. stk.
200 kr.
Ejerskifteafdrag/-gebyrer pr. stk.
200 kr.
Ekstraordinære afdrag pr. stk.
200 kr.
Ekstraordinære indfrielser pr. stk.
200 kr.
Opsigelse af pantebreve (på kreditors opfordring) pr. stk.
300 kr.
Fremsendelse af pantebreve til andre pengeinstitutter pr. pantebrev
200 kr.
Særlige effekter
Forseglede kuverter med præmieobligationer uden gevinsteftersyn,
pr. stk. pr. halvår
Fysiske udenlandske værdipapirer, der ikke kan opbevares i udlandet
pr. stk. pr. halvår
Ejerpantebreve, livspolicer, bank- og sparekassebøger, forseglede
kuverter og lignende pr. stk. pr. halvår

A)
*)
*)
*)
*)

*)
*)

100 kr.

*)

100 kr.

*)

80 kr.

A)
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Udenlandske værdipapirer, som ikke er registreret i Værdipapircentralen (VP)
Årligt opbevaringsgebyr – beregner vi separat for henholdsvis aktier og obligationer.

Pensionsdepoter

Beregning sker månedsvis på basis af papirtypens højeste kursværdi. Kursværdien opgøres hver måned til
ultimokurs af den største nominelle beholdning i månedens løb. Derefter omregner vi kursværdien til danske kroner.

Danske og udenlandske værdipapirer, som er registreret i Værdipapircentralen (VP)

Af kursværdien til og med 500.000 kr.
Af den del af kursværdien, der overstiger 500.000 kr.
Rente og udbytte udbetales
Udbytte udbetalt som aktier ekspederes
Du skal dog betale eventuelle udenlandske omkostninger.
For stemmeretsbeviser og adgangskort til generalforsamlinger i udenlandske selskaber betaler du pr. bevis
Uden fysisk fremmøde

Grundpris pr. depot med beholdning af obligationer pr. halvår

3,0 o/oo A)
1,5 o/oo A)
uden gebyr
uden gebyr

1.875 kr.

+ udenlandske omkostninger

Opbevaringsdepoter og pantsatte depoter
Overførsel af danske værdipapirer til et andet depotførende
institut pr. fondskode
150 kr. *)
Maks. pr. depot pr. dag
750 kr. *)
+ pris pr. transaktion ved beholdningsændringer
12,50 kr.
+ procentdel af den nominelle omsætning/beholdningsændring
0,001 %
Overførsel af udenlandske værdipapirer til et andet penge400 kr.
+ udenlandske omkostninger
institut pr. fondskode.
For privatkunder dog maksimum 1.200 kr. pr. instruktion

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Indlevering af fysiske udenlandske aktier/obligationer til
opbevaring i depot eller til salg, pr. fondskode

Bankens
udenlandske omkostninger

500 kr.

+ udenlandske omkostninger
og forsendelse

Prisen er inklusive moms.
F. eks. består Grundpris pr. depot med beholdning af obligationer pr. halvår af et gebyr
på 80 kr. + 20 kr., 25 pct. moms - i alt 100 kr.
*)

A)

+ pris pr. transaktion ved beholdningsændringer

12,50 kr.
0,001 %

Vi beregner omsætningsgebyret af de nominelle beholdningsbevægelser, og
beregningen sker for alle ændringer i løbet af halvåret – uanset årsag.

Beholdningsændringer, der skyldes udtrækning, og hvor det
samlede udtrukne beløb pr. termin ikke overstiger 200 kr.,
er uden gebyr .

Udenlandske værdipapirer
Overførsel af udenlandske værdipapirer til et andet pengeinstitut

Bankens udenlandske
omkostninger

Pris for administration af unoterede aktier m.v. i pensionsdepoter
2.000 kr.*)
1.250 kr.*)
1.500 kr.*)
250 kr. *)
1.000 kr. *)
250 kr. *)
2.000 kr. *)
1.000 kr. *)
500 kr. *)

Køb
Salg
Omregistrering
Årlig PAL – Brev til SKAT
Årlig PAL – ændring i gammelt år
Udbytte (ikke – VP papir)
K/S Oprettelse + typisk 1. kald
K/S efterfølgende kald
Depotgebyr unoterede aktier m.v.
Øvrige priser
Ekstraordinære beholdningsoversigter pr. stk.
Fremsendelse af erstatningsnotaer pr. stk.
Timebetaling
Proformaopgørelse af den nominelle værdi pr. opgørelse pr. depot
Proformaopgørelse af kursværdien inkl. renteperiodisering pr.
opgørelse pr. depot
For fondshandler, der er indgået med et andet pengeinstitut til
afvikling via VP, betaler du for købs- og salgstilladelser pr. handel

25 kr.
200 kr.
1.000 kr.
200 kr.
Timebetaling
min. 200 kr.
150 kr.

Prisen tillægges 25 pct. moms.

Priserne for at handle med værdipapirer kan du finde i ” Priser for handel med
værdipapirer”.
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*)

beregnes for alle typer værdipapirer

+ procentdel af den nominelle omsætning/beholdningsændring

Overførsel af værdipapirer til/fra andre depotførende institutter

Overførsel af udenlandske værdipapirer fra et andet pengeinstitut inkl. eventuel åbning af et nyt depot i udlandet

100 kr.

Aktier og investeringsforeningsbeviser opbevares uden
grundgebyr
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*)

