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 Generelle vilkår 

I denne prisbog kan du se de priser, som vi beregner over for forbrugere for produkter og serviceydelser. 

Vi yder rabat eller anden særlig fordel til bestemte persongrupper. 

Vi kan ændre priserne i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. 

De aktuelle rentesatser samt eventuelle etableringsomkostninger for de almindeligste kontoformer, som vi tilbyder, fremgår af  vores hjemmeside https://danskebank.dk/privat/priser-og-vilkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://danskebank.dk/privat/priser-og-vilkaar
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 Priser på produkter og serviceydelser, der indgår i vores kundepakker 

 
 

Standardpris Danske Hverdag+ 
Danske Ung  

15-17 

Kundepakke Pris for kundepakke, pr. måned (opkræves kvartalsvis) 
 

Afhænger af kundesegment 
 (se side 8) 

0 kr. 

Husstandsrabat til begge kunder i aftalen      

Konto Pris for Danske konto (uanset antal)  inkl. netbank og mobilbank, pr. måned (opkræves kvartalsvis)  30 kr. Inkluderet i pakken 0 kr. 

Kort Mastercard Direct, årligt kortgebyr 199 kr. Inkluderet i pakken 1 0 kr.2  

Mastercard Basis, årligt kortgebyr 250 kr. Inkluderet i pakken  1 Ikke muligt 

Visa/Dankort, årligt kortgebyr 269 kr. Inkluderet i pakken  1 Ikke muligt 

Brug af kort i Danske Banks pengeautomater i Danmark, pr. gang 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Brug af kort i Danske Banks valutaautomater i Danmark (EUR med Mastercard Direct er gratis), pr. gang 35 kr. 35 kr. 0 kr. 

Overførsel til 3. mands konto via Danske Banks pengeautomater pr. overførsel 5 kr. Inkluderet i pakken 0 kr. 

Brug af Mastercard Direct i andre pengeinstitutters pengeautomater i Danmark, pr. gang 10 kr. 10 kr. 5 kr. 

Brug af Dankort-delen af Visa/Dankort i andre pengeinstitutters pengeautomater, pr. gang 8 kr. 8 kr. 0 kr. 

Bestilling af erstatningskort pr. kort3  150 kr. 150 kr. 0 kr. 

Ekspedition Fast overførsel til andre konti i Danske Bank og andet pengeinstitut i Danmark, i DKK, pr. 
stk. 

5 kr. Inkluderet i pakken 0 kr. 

Danske Giro, pr. indsendt indbetalingskort 12 kr. 12 kr. 12 kr. 

 

  

                                                             
1 Med Danske Hverdag+ kan du vælge enten et Visa/Dankort,  et Mastercard Direct eller et Mastercard Basis uden det årlige kortgebyr. Yderligere kort er til standardpris med en rabat, der afhænger af dit forretningsomfang. Før vi tilbyder Visa/Dankort eller Mastercard Basis, vurderer vi din økonomi. 
3 Har du Mastercard Direct til Danske Ung og betaler med kortet i udlandet eller på internettet, får du en kontoudskrift ved udgangen af den måned, hvor beløbet bliver bogført på kontoen 
3  Betales ikke hvis årsag er ”Uautoriserede tilbagevende betalinger”. 100kr. hvis bestilling foregår over Mobilbank.  
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 Priser på produkter og serviceydelser, der indgår i Private Banking Access 

 
 

Standardpris 
Private Banking Access 

By invitation only 

Kundepakke Pris for kundepakke, pr. måned 
 

200 kr. 

Husstandsrabat til begge kunder i aftalen  25% 

Konto Pris for PB konto (uanset antal)  inkl. netbank og mobilbank, pr. måned (opkræves kvartalsvis) 30 kr. Inkluderet i pakken 

Udbetaling og/eller overførsel på Danske Indlån, udover 1 gratis hver måned 40 kr. Inkluderet i pakken4 

Kort Mastercard Platin Private Banking, årligt kortgebyr 1.895 kr. Inkluderet i pakken5 

Mastercard Platin – Private Banking Young, årligt kortgebyr 1.395 kr. Inkluderet i pakken6 

Mastercard Direct, årligt kortgebyr 199 kr. Inkluderet i pakken7 

Mastercard Basis, årligt kortgebyr 250 kr. Inkluderet i pakken7 

Visa/Dankort, årligt kortgebyr 269 kr. Inkluderet i pakken7 

Brug af kort i Danske Banks pengeautomater i Danmark, pr. gang 0 kr. 0 kr. 

Brug af kort i Danske Banks valutaautomater i Danmark (EUR med Mastercard Direct er gratis), pr. gang 35 kr. Inkluderet i pakken 

Overførsel til 3. mands konto via Danske Banks pengeautomater pr. overførsel 5 kr. Inkluderet i pakken 

Brug af Mastercard Direct i andre pengeinstitutters pengeautomater i Danmark, pr. gang 10 kr. Inkluderet i pakken 

Brug af Dankort-delen af Visa/Dankort i andre pengeinstitutters pengeautomater, pr. gang 8 kr. Inkluderet i pakken 

Bestilling af erstatningskort pr. kort8  150 kr. Inkluderet i pakken 

Ekspedition Fast overførsel til andre konti i Danske Bank og andet pengeinstitut i Danmark, i DKK, pr. stk. 5 kr. Inkluderet i pakken 

Danske Giro, pr. indsendt indbetalingskort 12 kr. Inkluderet i pakken 

Ekspeditionsgebyr for etablering af kredit op til 50.000 kr. 1.000 kr. Inkluderet i pakken 

Stiftelsesprovision eksklusiv offentlige afgifter for kredit op til 50.000 kr. 2 %, min. 500 kr. Inkluderet i pakken 

Services Danske Investering+, pr. måned 200 kr. Inkluderet i pakken 

Udvidet Investering i Netbank 75 kr. Inkluderet i pakken 

 

                                                             
4 Ubegrænset udbetalinger og/eller overførsler fra Danske Indlån forudsætter, at man udover Private Banking Access også har en PB Konto.  
5 Med Private Banking Access kan du vælge et Mastercard Platin Private Banking kunder uden det årlige kortgebyr. Yderligere kort samt kort til Private Banking Young er til standardpris. 
6 Med Private Banking Access kan du vælge et Mastercard Platin Private Banking kunder uden det årlige kortgebyr. Yderligere kort samt kort til Private Banking Young er  til standardpris. 
7 Med Private Banking Access kan du vælge et Mastercard Platin uden det årlige kortgebyr. Private Banking Young kan også få Mastercard Platin uden det årlige kortgebyr . 
7 Med Private Banking Access kan du vælge både et Visa/Dankort og et Mastercard Direct el ler f.eks. to Visa/Dankort uden det årlige kortgebyr. Yderligere kort er til standardpris med en rabat på pt. 50%. Før vi tilbyder Visa/Dankort vurderer vi din økonomi. 
8  Betales ikke hvis årsag er ”Uautoriserede tilbagevende betalinger”. 100kr. hvis best illing foregår over Mobilbank. 
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 Fordele afhængigt af forretningsomfang 

Kundesegment (afhænger af dit forretningsomfang): Danske Basis Danske Ekstra Danske Eksklusiv Danske Eksklusiv+ Danske Ung 18 – 27 / Studie 

Konto  Pris for kundepakke, Danske Hverdag+, pr.måned (opkræves kvartalsvis) 39 kr.  29 kr. 9 kr. 0 kr. 0 kr. 

Kort Pris for første9 Mastercard Direct, årligt kortgebyr 
Pris for andet10 Mastercard Direct, årligt kortgebyr 
Pris for yderligere Mastercard Direct, årligt kortgebyr 

0,00 kr. 
199,00 kr. 
199,00 kr. 

0,00 kr. 
149,25 kr. 
149,25 kr. 

0,00 kr. 
0,00 kr. 

99,50 kr. 

0,00 kr. 
0,00 kr. 

99,50 kr.  

0,00 kr. 
0,00 kr. 

99,50 kr.  

Pris for første9 Mastercard Basis, årligt kortgebyr 
Pris for andet10 Mastercard Basis, årligt kortgebyr 
Pris for yderligere Mastercard Basis, årligt kortgebyr 

0,00 kr. 
250,00 kr. 
250,00 kr. 

0,00 kr. 
187,50 kr. 
187,50 kr. 

0,00 kr. 
0,00 kr. 

125,00 kr. 

0,00 kr. 
0,00 kr. 

125,00 kr. 

0,00 kr. 
0,00 kr. 

125,00 kr. 

Pris for første9 Visa/Dankort, årligt kortgebyr 
Pris for yderligere10 Visa/Dankort, årligt kortgebyr 

0,00 kr. 
269,00 kr. 

0,00 kr. 
201,75 kr. 

0,00 kr. 
134,50 kr. 

0,00 kr. 
134,50 kr. 

0,00 kr. 
134,50 kr. 

Mastercard Guld, årligt kortgebyr 795,00 kr. 795,00 kr. 195,00 kr. 0,00 kr. 795,00 kr. 

Mastercard Platin, årligt kortgebyr 1.395,00 kr. 1.395,00 kr. 795,00 kr. 795,00 kr. 1.395,00 kr. 

Hævning af DKK og EUR med VISA/Dankort i andre danske pengeinstitutters 
automater, eller pengeautomater, som er med i Dankortsamarbejdet.  
Dankort logo vises på automaten. 

8 kr. 8 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Hævning af DKK og EUR med Mastercard i andre pengeinstitutters automater, og i 
lande hvor EUR er nationalvaluta (Gælder kun debet funktion) 

10 kr. 10 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Brug af kort i Danske Banks valutaautomater i Danmark (EUR med Mastercard Direct 
er gratis), pr. gang 

35 kr. 35 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Med Danske Hverdag+ kan du vælge enten et Visa/Dankort,  et Mastercard Direct eller et Mastercard Basis uden det årlige kortgebyr. Yderligere kort er til standardpris med en rabat, der afhænger af dit forretningsomfang. Før vi tilbyder Visa/Dankort eller Mastercard Basis, vurderer vi din økonomi. 
10 Som Danske Eksklusiv+, Eksklusiv, Ung 18 – 27 eller Studie kunde kan du vælge enten et Mastercard Direct eller et Mastercard Basis uden det årlige kortgebyr, udover det der er inkluderet i Danske Hverdag+. Yderligere kort er til standardpris med en rabat, der afhænger af dit forretningsomfang. 
Før vi tilbyder Visa/Dankort eller Mastercard Basis, vurderer vi din økonomi. 
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 Selvbetjeningsløsninger og betalinger  

 Via Filial Via Netbank 

 

Standardpris Standardpris Danske Hverdag+ 
Private Banking Access 

By invitation only 
Danske Ung 15 - 17 

Danske Netbank, herunder Letbank og 
Mobilbank - pr. år 

Ikke muligt 150 kr.                         
0 kr.11 

0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Indbetalingskort, pr. stk. 50 kr. 5 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Indbetaling og overførsel mellem egne konti i 
Danske Bank, pr. stk. 

50 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Indbetaling og overførsel til 3. mandskonto i 
Danske Bank og andet pengeinstitut, pr. stk. 

50 kr. 5 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Forudsætter en Danske Konto 
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 Kort 

   

VISA/Dankort
12

 Mastercard Direct – 

Basal
13

 

Mastercard 

Direct
11

 

Mastercard 

Basis
11

 

Mastercard 

Guld
11 

Mastercard 

Platin
11 

Gebyrer Årligt kortgebyr Standardpris 269 kr. Udgår 199 kr.14 250 kr. 795 kr. 1.395 kr. 

Med Danske Hverdag+ kan du på dine egne konti vælge mellem et 
Visa/Dankort, et Mastercard Direct eller et Mastercard Basis. 
 

Prisen på yderligere kort afhænger af dit forretningsomfang. 
 
Danske Eksklusiv+ 

Danske Eksklusiv 
Danske Ung 18 – 27 
Danske Studie 
Danske Ekstra 

Danske Basis 

 
 
 

 
 

134,50 kr. 

134,50 kr. 
134,50 kr. 
134,50 kr. 
201,75 kr. 

269,00 kr. 

 
 
 
 

 
 

99,50 kr. 

99,50 kr. 
99,50 kr. 
99,50 kr. 

149,25 kr. 

199,00 kr. 

 
 
 

 
 

125,00 kr. 

125,00 kr. 
125,00 kr. 
125,00 kr. 
187,50 kr. 

250,00 kr. 

  

Segments fordele 

 

Udvalgte segmenter tilbydes yderligere et eller flere kort til 
rabatpris 

 
Danske Eksklusiv+ 
Danske Eksklusiv 
Danske Ung 18 – 27 

Danske Studie 

  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
0 kr.15 
0 kr.14  

0 kr.15 
0 kr. 15 

 

 
 
 

 
0 kr. 15 
0 kr. 15 

0 kr. 15 
0 kr. 15 

 

 
 
 

 
0 kr.16 

195 kr. 16 

 

 
 
 

 
795 kr. 16 
795 kr. 16 

 

                                                             
12 Før vi tilbyder et Mastercard (Direct er undtaget) eller VISA/Dankort, vurderer vi din økonomi. 
13 Efter d. 1 oktober 2022 gælder priserne for Mastercard Direct, og du overgår til de nye priser ved først kommende betaling af det årlige kortgebyr efter denne dato. 
14 0 kr. for kunder mellem 8-17 år 
15 Du har mulighed for at vælge mellem et Mastercard Direct eller et Mastercard Basis 
16 Du kan have ét kort til rabatpris, og derudover har du mulighed for at tilkøbe ét familiekort til samme rabatpris 
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 Mastercard17
 

   

Mastercard Direct – 

Basal
18

 

Mastercard 

Direct 

Mastercard 

Basis 

Mastercard 

Guld
 

Mastercard 

Platin
 

Gebyrer Årligt kortgebyr Standardpris Udgår 199 kr.19 250 kr. 795 kr. 1.395 kr. 

Øvrige gebyrer 

 

Etableringsgebyr 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Ekspresbestilling 250 kr. 250 kr. 250 kr. 250 kr. 250 kr. 

Kurerforsendelse til udlandet 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 

Erstatningskort20 150 kr. 150 kr.18 150 kr. 150 kr. 150 kr. 

Betalingspåmindelse Ikke muligt Ikke muligt 100 kr. 100 kr. 100 kr. 

Inkassoadvis Ikke muligt Ikke muligt 100 kr. 100 kr. 100 kr. 

Hævning m. 

Debet funktion 

 

I Danske Banks automater i 

Danmark, DKK og EUR
21 

Pris 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

I Danske Banks automater i 

Danmark af andre valutaer 

end DKK og EUR
20

 

Standardpris 35 kr. 35 kr. 35 kr. 35 kr. 35 kr. 

Hvis du er tilmeldt kundeprogrammet gælder følgende priser 
afhængigt af dit forretningsomfang 
Danske Eksklusiv+ 

Danske Eksklusiv 
Danske Ung 18 – 27 
Danske Studie 

Danske Ekstra 
Danske Basis 

Ikke muligt  
 

0 kr. 

0 kr.  
0 kr.  
0 kr. 

35 kr. 
35 kr.  

 
 

0 kr. 

0 kr.  
0 kr.  
0 kr. 

35 kr. 
35 kr. 

 
 

0 kr. 

0 kr.  
0 kr.  
0 kr. 

35 kr. 
35 kr. 

 
 

0 kr. 

0 kr.  
0 kr.  
0 kr. 

35 kr. 
35 kr. 

I andre bankers automater i 

Danmark og i lande, hvor 

EUR er nationalvaluta
20

 

Standardpris 0 kr.22 10 kr. 23 10 kr. 10 kr. 10 kr. 

 

                                                             
17 Før vi tilbyder et Mastercard (Basal og Direct dog undtaget), vurderer vi din økonomi. 
18 Efter d. 1 oktober 2022 gælder priserne for Mastercard Direct, og du overgår til de nye priser ved først kommende betaling af det årlige kortgebyr efter denne dato. 
19 0 kr. for kunder mellem 8-17 år 
20 Betales ikke hvis årsag er ”Uautoriserede tilbagevende betalinger”. 100kr. hvis bestilling foregår over Mobilbank.  
21 Omregningskursen er Danske Banks salgskurs for kontanter (sedler)  
22 Prisen gælder for alle EU/EØS lande uanset type af nationalvaluta 
23 5 kr. for kunder mellem 8 og 17 år 
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Hævning m. 

Debet funktion 

I andre bankers automater i 

Danmark og i lande, hvor EUR er 

nationalvaluta
24

 

Hvis du er tilmeldt kundeprogrammet gælder følgende 
priser afhængigt af dit forretningsomfang 

Danske Eksklusiv+ 
Danske Eksklusiv 
Danske Ung 18 – 27 

Danske Studie 
Danske Ekstra 
Danske Basis 

Ikke muligt  
 

0 kr. 
0 kr.  
0 kr.  

0 kr.  

10 kr. 
10 kr. 

 
 

0 kr. 
0 kr.  
0 kr.  

0 kr. 
10 kr. 
10 kr. 

 
 

0 kr. 
0 kr.  
0 kr.  

0 kr. 
10 kr. 
10 kr. 

 
 

0 kr. 
0 kr.  
0 kr.  

0 kr 
10 kr. 
10 kr. 

I automater, hvor hverken DKK 

eller EUR er nationalvaluta
24

 

Pris 1% min 30 kr.25  1%, min. 30 kr. 1%, min. 30 kr. 1%, min. 30 kr. 1%, min. 30 kr. 

Hævning m. 

kredit funktion 

I Danske Banks automater, og i 

kassen (DKK eller EUR)
 24

  

Pris Kan ikke benyttes 
(Debetkort) 

Kan ikke benyttes 
(Debetkort) 

1%, min. 20 kr. 1%, min. 20 kr. 1%, min. 20 kr. 

I tillæg for hævning af andre 

valutaer end DKK og EUR i 

Danske Banks automater
24

 

Standardpris Kan ikke benyttes 
(Debetkort) 

Kan ikke benyttes 
(Debetkort) 

35 kr. 35 kr. 35 kr. 

Hvis du er tilmeldt kundeprogrammet gælder følgende 
priser afhængigt af dit forretningsomfang 
Danske Eksklusiv+ 

Danske Eksklusiv 
Danske Ung 18 – 27 
Danske Studie 

Danske Ekstra 
Danske Basis 

Ikke muligt Ikke muligt  
 

0 kr. 

0 kr.  
0 kr.  
0 kr. 

35 kr. 
35 kr. 

 
 

0 kr. 

0 kr.  
0 kr.  
0 kr. 

35 kr. 
35 kr. 

 
 

0 kr. 

0 kr.  
0 kr.  
0 kr. 

35 kr. 
35 kr. 

I andre bankers automater i 

Danmark og i lande, hvor EUR er 

nationalvaluta
24 

Pris Kan ikke benyttes 
(Debetkort) 

Kan ikke benyttes 
(Debetkort) 

1%, min. 20 kr. 1%, min. 20 kr. 1%, min. 20 kr. 

I automater, hvor hverken DKK 

eller EUR er nationalvaluta
24

 

Pris Kan ikke benyttes 
(Debetkort) 

Kan ikke benyttes 
(Debetkort) 

2%, min. 50 kr. 2%, min. 50 kr. 2%, min. 50 kr. 

Rentesats Der beregnes ikke rente fra købstidspunkt til forfaldsdatoen (købsperiode) i tilfælde af 100% afvikling af kredit pr. måned. Ved tilvalg af 5, 10 eller 15% afvikling pr. måned beregnes rente fra 
forfaldsdatoen. 

Omregnings-

kurs 

Omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner sker til en gennemsnitskurs beregnet ud fra Mastercard kurser for alle den pågældende dags transaktioner i samme valuta. Omregning sker til kursen 
samme bankdag, som transaktionen gennemføres af Nets. Ændringen i kurs sker løbende og uden varsel. Gældende kurser finder du på www.nets.eu/valutakurser. Ændringer i kurser sker løben de og 
uden varsel. På danskebank.dk/privat/omkostningsberegner-for-kort kan du få vist forskellen mellem de faktiske samlede omregningsomkostninger ved transaktionen og de samlede 
omregningsomkostninger beregnet med udgangspunkt i ECBs referencekurs. Du kan få vist forskellen i procent og som et beløb. Vær opmærksom på, at ECBs referencekurser kun omfatter europæiske 
valutaer26, og at kursen ændre sig dagligt. 

Kortbetaling I Danmark, EU/EØS-lande, 

Schweiz og Storbritannien
27

 

Pris 0% af beløbet 0% af beløbet 0% af beløbet 0% af beløbet 0% af beløbet  

I alle øvrige lande Pris 
 

1,5% af beløbet 1,5% af beløbet 1,5% af beløbet 1,5% af beløbet 1,5% af beløbet 

                                                             
24 Omregningskursen er Danske Banks salgskurs for kontanter (sedler). 
25 Indenfor EU/EØS lande, er prisen 0 kr.  
26CHF, CZK, EUR, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, SEK, BGN, HRK, RON 
27 Samt Grønland, Færøerne, Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. 

https://danskebank.dk/privat/produkter/kort?section=calculator-header
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 Mastercard tilvalgsforsikringer 

Når du har et Mastercard Direct, Basis, Guld, eller Platin fra Danske Bank, kan du tilvælge ekstra forsikringer til kortet, yderligere Information fin des her  

Vær opmærksom på  

• Priserne for de opgraderede tilvalgsforsikringer skal du lægge oven i priserne for grunddækningerne 

• Familiekort er ikke dækket af tilvalgsforsikringer. 
• Loungemedlemskab betyder, at du får et Priority Pass, der giver adgang til et stort lounge-program, hvor du betaler 150 kr. pr. besøg. 
• Selvrisikoforsikring – billeje gælder alene på rejser uden for bopælsland. 

• Priser og rabatsatser er variable og kan ændres i overensstemmelse med vores regler for ændring af gebyrer i Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere og vilkår for Mastercard tilvalgsforsikringer 

Rabat på tilvalgsforsikringer 

Har du Mastercard Guld og/eller Mastercard Platin, får du rabat på tilvalgsforsikringerne. 

• Med Mastercard Guld får du for tiden 10 procent rabat ift. Mastercard Basis. 
• Med Mastercard Platin får du for tiden 15 procent rabat ift. Mastercard Basis. 

Rabatterne gælder for alle dine tilvalgsforsikringer. Du får altid den højest mulige rabat, men det er ikke muligt at lægge de forskellige rabatter sammen. 

 

 

Mastercard Direct Mastercard Basis Mastercard Guld Mastercard Platin 

Årsrejseforsikring Europa Pris pr. år 295 kr. 295 kr. Inkluderet i  kortets pris. Inkluderet i  kortets pris 

Opgradering af Årsrejseforsikring – Verden* Pris pr. år 245 kr. 245 kr. 220,50 kr.  Inkluderet i  kortets pris 

Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse Pris pr. år 375 kr.  375 kr.  337,50 kr.  318,75 kr.  

Opgradering af Afbestillingsforsikring + erstatningsrejse* Pris pr. år 349 kr. 349 kr.  314,10 kr.  296,65 kr.  

Bagage- og flyforsinkelse m. loungemedlemskab Pris pr. år 370 kr.  370 kr.  333,00 kr. Inkluderet i kortets pris 

Opgradering af Bagage- og flyforsinkelse m. loungemedlemskab, inkl. 2 

loungebesøg*  

Pris pr. år 225 kr.  225 kr.  202,50 kr.  Inkluderet i kortets pris 

Bilforsikring - selvrisiko Pris pr. år 225 kr.  225 kr.  202,50 kr.  191,25 kr. 

Opgradering af Bilforsikring – selvrisiko * Pris pr. år 199 kr.  199 kr.  179,10 kr.  169,15 kr. 

Købs- og mobilforsikring Pris pr. år 90 kr.  90 kr.  81,00 kr.  76,50 kr.  

Opgradering af Købs- og mobilforsikring 
*
  Pris pr. år 95 kr.  95 kr.  85,50kr.  80,75 kr.  

*Køb af opgradering forudsætter køb af grunddækning

https://danskebank.dk/privat/produkter/kort/tilvalgsforsikringer-til-kort
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 Visa/Dankort28
 

Årligt kortgebyr Standardpris 269 kr. 

Øvrige gebyrer Erstatningskort29 150 kr. 

Kurerforsendelse til udlandet 500 kr. 

Gebyr for nulstilling af beløbsgrænse 200 kr. 

Hævning af kontant rejsevaluta i bankens egne 

pengeautomater 

Standardpris 35 kr. 

Hævning i andre danske pengeinstitutters 

automater, eller pengeautomater, som er med i 

Dankortsamarbejdet.  

Dankort logo vises på automaten.
30

 

I Danske Bank koncernens pengeautomater, pr. udbetaling 0 kr. 

Standardpris 
 
Hvis du er tilmeldt kundeprogrammet gælder følgende priser afhængigt af dit forretningsomfang 
 
Danske Eksklusiv+ 
Danske Eksklusiv 
Danske Ung 18 – 27 

Danske Studie 
Danske Ekstra 
Danske Basis 

8 kr. 
 
 

 
0 kr. 
0 kr. 
0 kr. 

0 kr. 
8 kr. 
8 kr. 

Hævning af kontanter i udlandet og i hæve-

automater i Danmark som ikke er med i Dankort 

samarbejdet 

Standardpris 1% min. 30 kr. 

Kortbetaling I Danmark, EU/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien
31 0% af beløbet 

 I alle øvrige lande 1,5% af beløbet 

 

 

                                                             
28 Før vi tilbyder Visa/Dankort eller Mastercard Basis, vurderer vi din økonomi.  
29 Betales ikke hvis årsag er ”Uautoriserede tilbagevende betalinger”. 100kr. hvis bestilling foregår over Mobilbank. 
30 Ved brug i andet pengeinstitut eller pengeautomat kan der opkræves et ekstra gebyr. 
31 Samt Grønland, Færøerne, Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten 
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Beløbsgrænse ved brug af kort i danske 

pengeautomater 

Bankdage kl. 09-18 15.000 kr. 

Øvrige tidsrum 6.000 kr. 

Andre pengeinstitutter 2.000 kr. 

Begrænsninger ved brug af Visa/Dankort i 

forbindelse med spil og lotteri 

Beløbsgrænse ved benyttelse af Dankort i kasinoer, forhandlere af lotterisedler væddeløbsbaner og lignende, pr. dag 5.000 kr. 

Beløbsgrænse ved brug af visadelen af 

Visa/Dankort 

Kontanthævning i pengeautomater i udlandet og pengeautomater i Danmark, som ikke er med i dankortsamarbejdet, pr. dag 2.000 kr. 

Brug af Visa-delen i butikker eller online (inkl. Apple Pay) pr. løbende 30 dage 25.000 kr. 

 

 

 Kontantkort og øvrige kortgebyrer 

Kontantkort  Kontantkort pr. stk. 40 kr. 

Gebyr pr. kontantudbetaling Via bankens pengeautomater i Danmark 0 kr. 

Brug af KontantKort i andre pengeinstitutters pengeautomater i Danmark, pr. gang 10 kr. 

Kasseudbetaling pr. stk. 50 kr. 

Gebyr pr. kontantudbetaling af rejsevaluta Via Danske Banks pengeautomater i Danmark 35 kr. 

Veksling af kontant rejsevaluta i Danske Banks kasser 100 kr. 

 Omregningskurs ved udbetaling af kontant rejsevaluta er bankens salgskurs for kontanter(sedler)  
Optankning af KontantKort er gratis via Danske Letbank,  Danske Giro, Mobilbank og Danske Banks kasser 
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 Netbank 

Danske Netbank, Mobilbank og Letbank Overførsel til egne konti i Danske Bank herunder konti i koncernens udenlandske afdelinger 0 kr. 

• Overførsel til 3. mands konto i Danske Bank og andet pengeinstitut  5 kr. 

• adviseringsbrev til kunder uden e-boks  10 kr. 

Fast overførsel mellem egne konti i Danske Bank 0 kr. 

Meddelelser i forbindelse med overførsler, bestilling af bankcheck og indbetalingskort. 
 

• meddelelse til afsender, pr. stk. 10 kr. 

• meddelelse til modtager, pr. stk. 5 kr. 

Saldoservice, e-mail, pr. stk. 0 kr. 

Saldoservice, sms, pr. stk. 0 kr. 

Betalinger til og fra udlandet Der henvises til Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark  

 

Værdipapirhandel i Netbank Udvidet investering i Netbank, pr. måned 75 kr. 

Thomson Reuters MyMarkets Realtidskurser fra OMX Børserne København, Stockholm og Helsinki samt New York og Nasdaq børserne. 
Forsinkede markedskurser er til rådighed fra øvrige centrale markeder. 

250 kr. 

Danske Investering Online • Realtidskurser fra OMX (København, Stockholm og Helsinkis Fondsbørs)  
i fem niveauer 

0 kr. 

• Månedligt gebyr, inkl. udvidet investering i Netbank, privataftale 100 kr. 

Danske Letbank Standardpris – årligt gebyr 100 kr. 

Gebyrer for betalinger og overførsler med Danske Letbank 
 

Girokort 5 kr. 

Gebyrer for betalinger og overførsler med Danske Letbank tilknyttet kundepakkerne Danske Hverdag og Danske 
Hverdag+ 

 

Overførsel mellem egne konti i Danske Bank 0 kr. 

Overførsel til 3. mands konto i Danske Bank og andet pengeinstitut  0 kr. 

Girokort 0 kr. 

https://www.danskebank.dk/PDF/PRISER-VILKAAR-FAKTAARK/Betalinger/Priser-og-vilkaar-for-udenlandske-overfoersler.pdf
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 Almindelige serviceydelser 

 

Bankbog Bankbog, nyt blad pr. stk. 10 kr. 

Spærring af bortkommet bankbog 250 kr. 

Betalingsaftaler – gælder til den 30. april 2023 SEPA Direct Debit – debitorbetaling pr. stk. 20 kr. 

Betalingsaftaler – gælder fra den 1. maj 2023 SEPA Direct Debit – debitorbetaling pr. stk. 5 kr. 

Betaling og overførsler Danske Giro, pr. indsendt indbetalingskort (Kuvertordning) 12 kr. 

• Bestilt kvittering 10 kr. 

   

Overførselskort    

• Bundt a 25 stk. 14 kr. 

• Overførsel mellem egne konti, pr. stk. 0 kr. 

• Overførsel til 3. mands konto i Danske Bank, pr. stk. 9 kr. 

• Overførsel til andet indenlandsk pengeinstitut, pr. stk. 10 kr. 

  

Ekspeditioner i rådgivningscentre med kassefunktion Kasseudbetaling pr. stk. 50 kr. 

Kontant indbetaling pr. stk. 50 kr. 

Kontant indbetaling over 50.000 kr. pr. stk. 150 kr. 

Betaling af indbetalingskort pr. stk. 50 kr. 

Betaling af indbetalingskort uden optisk læsbar kodelinje pr. stk. 50 kr. 

Veksling af kontant rejsevaluta pr. ekspedition 100 kr. 

Rådgivercenter-, rådgiver- og telefonbetjente 

ekspeditioner, herunder via Daily Banking 70123456 

Overførsel mellem egne konti i Danske Bank 50 kr. 

Overførsel til 3. mandskonto i Danske Bank  50 kr. 

Overførsel til 3. mandskonto i et andet pengeinstitut  50 kr. 

Oprettelse, ændring og sletning af fast overførsel (egne konti, 3. mandskonto i Danske Bank/andet pengeinstitut) 50 kr. 

Saldoforespørgsel, pr. opkald  50 kr.  

Genfremsendelse af digitalt post fra Danske Bank (eksklusiv forsendelse) 50 kr. 
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Aktivering af kredit og debet kort 50 kr. 

Bestilling af udenlandsk valuta til valgfri afdeling (eksklusiv leverings- og afhentningsomkostninger) 50 kr. 

Oplæsning af Betalingsservice regning 50 kr. 

Oprettelse af og ændringer til Betalingsservice, i tillæg til standardpris pr. ændring  50 kr.  

Bestilling af ny pinkode, i tillæg til standardpris pr. pinkode 50 kr.  

Oprettelse af yderligere konti, i tillæg til standardpris pr. konto 50 kr.  

Genfremsendelse af digitalet kontoudskrift (eksklusiv forsendelse)  50 kr. 

Bestilling af ekstra kontoudskrifter pr. ordre, pr. stk.  50 kr. 

Bestilling af fast aftale om flere kontoudskrifter (eksklusiv kontoudskrift og forsendelse) 50 kr. 

Kontoudskrifter Gebyrfrie kontoudskrifter   

 Kvartalsvis hvis der har været bevægelse samt 31.12 0 kr. 

 Hver måned hvis du ikke har netbank  0 kr. 

Har du Mastercard Direct eller Visa/Dankort til kontoen og betaler med kortet i udlandet eller på internettet, får du et 
kontoudskrift ved udgangen af den måned, hvor beløbet bliver bogført på kontoen.  

  

Kontoudskrifter udover de gebyrfrie   

 Fast aftale om flere, pr. stk. 25 kr. 

Modtagelse af fysisk post, der indeholder kontoudskrifter  

 Tillæg pr. forsendelse.  15 kr. 

Returnering på grund af manglende dækning Konto til konto overførsel 250 kr. 

NETS-betaling 250 kr. 

Indbetalingskort i Danske Giro 250 kr. 

SEPA Direct Debit – debitorbetaling 250 kr. 

Udbetaling og/eller overførsel  

på særlige konti 

Danske Indlån   

1 pr. måned 0 kr. 

Øvrige, pr. måned 40 kr. 

Levering af kontanter Kunder kan bestille mellem 2.000 kr. og 10.000 kr. til levering på hjemadressen.  

• For kunder tilmeldt kundeprogrammet, pr. levering 175 kr. 

• For kunder der ikke er tilmeldt kundeprogrammet, pr. levering  250 kr. 
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Blindekonceptet  1. leverance pr. måned 0 kr. 

Yderligere leverancer, pr. stk . 75 kr. 

Udbetaling på andre pengeinstitutters Bank-og sparekassebøger pr. stk.  250 kr. 

Dankort og Visa/Dankort pr. stk. 80 kr. 

Hævekort uden DK-logo pr. stk. 250 kr. 

Mønttælling 

 

Børns sparebøsser 0 kr. 

Pr. tælling (der kan max. tælles 10.000 kr. pr. tælling) 50 kr. 

Udlevering af møntruller 

  

Udlevering af møntruller i filial til privatkunder pr. pakke (min. 1 pakke à 10 stk.)  50 kr. 

Udlevering af møntruller i filial til erhvervskunder pr. pakke (min. 1 pakke à 10 stk.)  50 kr. 

Valuta Afhentning af bestilt kontant rejsevaluta i bankens afdelinger, pr. ekspedition 100 kr. 

  

Udbetaling fra Danske Banks pengeautomater med udenlandske kort  5% af beløbet, maksimum 40 kr. 

  

Turistoverførsel 300 kr. 

Familiesammenføringskonto Etablering 900 kr.  

Nedskrivning 900 kr.  

Øvrige priser Betaling for uspecificerede serviceydelser, som ikke nødvendigvis er ekstraordinære eller tidskrævende, pr. time 1.000 kr. 

   

Budgethjælp på kundens foranledning pr. møde  1000 kr. 

  

BudgetService (lukket for nysalg)  

Administrationsgebyr, pr. kvartal  45 kr. 

Budgethjælp på kundens foranledning pr. møde  500 kr. 

Ekstra budgetter, pr. stk. 50 kr. 

  

Deponering i henhold til Deponeringsloven 1 ‰ min 500 kr. 

   

”Hold-mail” aftaler - Opbevaring af bankens forsendelser til kunden til senere afhentning/forsendelse, pr. halvår 1.000 kr. 

   

Udlæg / pant   
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Beregnes når der noteres udlæg /pant i en konto  250 kr. 

   

Proformaopgørelse    

Pr. konto, timepris min. 250 kr. 

Dødsboer, pr. konto   0 kr. 

Bodeling 1.000 kr. 

Anden ekspedition på kundens foranledning, timepris 1.000 kr. 

  

Introduktionsskrivelse / Introduktionsbrev    

Udstedes i forbindelse med ophold i udlandet (studie, forretningsrejse, ophold, åbning af konto)    

To Whom It May Concern - erklæringer  1.000 kr. 

Introduktionsbrev, udstedt til bestemte  500 kr. 

Studerende eller au pair 50 kr. 
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  Boks – Lukket for nysalg 

 

 

  

Kundebokse Opboring og istandsættelse eksklusiv ændring af lås og nye nøgler, inkl. moms. 3.000 kr. 

Ændring/omstilling af lås inklusiv anskaffelse af nye nøgler, inkl. moms. 1.000kr. 

Nyt adgangskort 150 kr. 

Boksleje 

 

Årlig boksleje for selvbetjeningsboks eller betjeningsboks, inkl. moms. 
Den enkelte boks indgår i en prisgruppe, afhængig af boksens højde og bredde. 
Dette skema viser den årlige boksleje inkl. moms ved de forskellige størrelser: 

 Prisgruppe Højde Pris 

 01 Til og med 6 cm 540 kr. 

 02 Til og med 8 cm 720 kr. 

 03 Til og med 13 cm 900 kr. 

 04 Til og med 18 cm 1.200 kr. 

 05 Til og med 25 cm 1.500 kr. 

 06 Til og med 45 cm 1.800 kr. 

 07 Til og med 59 cm 2.700 kr. 

 08 Til og med 75 cm 3.600 kr. 

 09 Over 75 cm 4.500 kr. 
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 Lån og Kreditter 

Generelt Etableringsomkostninger - standardpriser  

• Ekspeditionsgebyr32 1.000 kr. 

• Stiftelsesprovision31 2 %, min. 500 kr. 

   

Merrente ved restance på lån og kreditter beregnes som tillæg til satsen for debetrenten:  

• Restancerente, beregnet af bevilget restance 2 % - point 

• Restancerente, beregnet af ubevilget restance op til 6 % - point 

• Restancerente for lån op til 6 % - point 

   

Rentesats ved overtræk uden bevilling 18,50% 

Rentesats ved overtræk på pensions og aktiesparekonto Op til 8 % 

  

Gebyrer for bevilget overtræk på f.eks. Danske Konto  

• Bevilget overtræk op til  1 måned 0 kr. 

• Bevilget overtræk i 1-3 måneder 0,25 % maksimum 10.000 kr. 

• Forlængelse med samlet løbetid på 1-3 måneder  0,25 % maksimum 10.000 kr. 

• Forhøjelse i 1 – 3 måneder, gebyret beregnes af beløbet hvormed det bevilget overtræk ønskes forhøjet. 0,25 % maksimum 10.000 kr. 

   

• Rykkerbrev om overtræk 100 kr. 

• Brev til kautionist, pr. stk. 100 kr. 

  

Gebyrer ved sikkerhedsstillelse for lån og kreditter  

• Oprettelse af ejerpantebrev og skadesløsbrev 1.000 kr. 

                                                             
32 Gratis for kreditter op til 20.000 kr.  
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• Fremsendelse til tinglysning – elektronisk tinglysning 500 kr. 

Afgifter til staten  

• Fast tinglysningsafgift ved pant i Fast ejendom og andelsbolig 1.825 kr. 

• Fast tinglysningsafgift ved øvrige sager – f.eks. Billån 1.850 kr. 

• Tingbogsattest 0 kr. 

• Elektronisk forespørgsel (pr. skærmbillede) 0 kr. 

• Adgang til elektronisk forespørgsel (Tingbogen og Bilbogen) 0 kr. 

• Variable afgifter f.eks. tinglysningsafgift  Statens takster  

Billån Etableringsomkostninger   

• Ekspeditionsgebyr 1.000 kr. 

• Stiftelsesprovision 2 %, min. 500 kr. 
maks. 10.000 kr. 

• Oprettelse af bilejerpantebrev 0 kr. 

• Fremsendelse til tinglysning heraf 0 kr. 

• Gebyrmærke til panthaverdeklaration (til forsikringsselskab) afhængig af forsikringsselskab  950 kr. 

Danske Bolig Fri • Etableringsgebyr 7.000 kr. 

• Etableringsgebyr - Grønt Bolig Fri 6.000 kr.  

• Stiftelsesprovision 0.25 % 

• Sagsgebyr for tinglysning mv. 0 kr. 

• Indfrielse 0 kr. 

• Ændring af lånevilkår, afdragsfrihed m.v. 1.000 kr. 

Pantebrevslån/Danske Prioritet Plus  • Indfrielse 750 kr. 

Byggekonto og Byggelån Etableringsomkostninger  

• Ekspeditionsgebyr 5.000 kr.  

• Stiftelsesprovision 0,5 % min. 1.000 kr. 
maks. 5.000 kr..  

   

Byggelånsadministration, pr. sag 3.000 kr. 

Vurdering og besigtigelse af byggeri, pr. ekspedition  
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• Ekstern vurdering  Iflg. faktura 

• Intern vurdering 1.250 kr. 

• Øvrige vurderinger Timepris + transport 

Boliglån, Andelsboliglån, Andelsboligkredit  Etableringsomkostninger  

• Ekspeditionsgebyr 1.000 kr. 

• Ekspeditionsgebyr – Grønt Boliglån 0 kr.  

• Stiftelsesprovision                                                 2% min 500 kr.  
maks. 10.000 kr. 

Bankens hjælp til køb og salg af ejendomme I forbindelse med finansiering af køb eller salg, beregnes et fast gebyr som betaling for tinglysning, hjemtagelse af 
realkreditlån inklusive ekspedition af indfrielser, garanti for sletning af rets anmærkninger og kurskontrakter 

 

• I Realkredit Danmark og andre realkreditinstitutter 3.600 kr. 

Bankens hjælp til omprioritering og tillægslån i 

realkreditinstitut 

I forbindelse med omprioritering eller tillægslån af realkreditlån, beregnes et fast gebyr som betaling for tinglysning, 
hjemtagelse af realkreditlån inklusive ekspedition af indfrielser, garanti for sletning af retsanmærkninger og 
kurskontrakter 

 

• I Realkredit Danmark og andre realkreditinstitutter 3.600 kr. 

Andre ekspeditioner Påtegning på pantebrev  1.000 kr. 

Konsekvensberegning ved omlægning af realkreditlån til nyt   

• I Realkredit Danmark 0 kr. 

• I andre realkreditinstitutter 400 kr. 

Ansøgning om realkreditlån i andet realkreditinstitut 1.000 kr. 

Indenlandske Garantier – herunder forhåndslån   og garanti stillet overfor realkreditinstitut    

• Provision pr. påbegyndt 3. måneder 0,5625% - 1,5% min 450 kr. 

• Etableringsgebyr 900 kr. 

Ejendomshandel   

• Deponering af udbetaling 500 kr. 

• Skødekonto 500 kr. 

Garanti for restkøbesum ved ejendomshandel – ejerbolig og andelsbolig  

• Provision pr. påbegyndt 3. måneder  0,5625% - 1,5% min. 450 kr. 

• Etableringsgebyr 900 kr. 

Garanti  
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• Køb af eksisterende bolig med finansiering i Danske Bank/Realkredit Danmark Ekspeditionsgebyr 1.500 kr.  
Provision 0 kr. 

• Køb af bolig der ikke er opført - projektsalg med finansiering i Danske Bank/Realkredit Danmark  Ekspeditionsgebyr 5.000 kr.   
Provision 0 kr.  

Fastkursaftaler  

• Sædvanlig kurtage samt gebyr pr. sag  1.000 kr. 

Beregnes særskilt ved ændring af lån, sikkerheder og overtræk m.m.  

• Supplering eller ændring af sikkerhed  1.000 kr. 

• Ændring af lånevilkår og aftale om tilbagebetaling  1.000 kr. 

• Oprettelse af pantebreve og ejerpantebreve 1.000 kr. 

Specielt for lån med fast rente (Billån, Boliglån og Andelsboliglån)  

• Omlægning af eksisterende lån til fast rente 1.000 kr. 

Hjemtagelse af realkreditlån - særskilt 1.000 kr. 

• Indfrielse af pantebrev, pr. stk. 500 kr. 

• Betaling af ejerskifteafdrag, pr. stk. 500 kr. 

Tinglysning – fremsendelse af dokumenter  500 kr. 

Elektronisk tinglysning 500 kr. 

Tinglysning af skifteretsattest 1.000 kr. 

Ansøgning om godtgørelse af tinglysningsafgift 500 kr. 

Relaksation  af pantebrev - Aflysning af pantebrev 2.000 kr. 

Notering af   

• Håndpanteret 1.000 kr. 

• Transport 1.000 kr. 

• Transport ved byggelån 1.000 kr. 

Skriftligt afslag på kreditansøgning 100 kr. 
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 Basal betalingskonto & Basal indlånskonto 

 

 

 

                                                             
33 Basal Betalingskonto kan kombineres med Basal Indlånskonto, men ikke med bankens kundeprogram iøvrigt 
34 Omregningen til DKK sker til den valutakurs, som Mastercard til enhver tid har fastsat 
35 Samt Grønland, Færøerne, Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten 

Konto  Basal Betalingskonto Basal Indlånskonto 

Pris for konto – pr. måned, opkræves kvartalvis bagud33 30 kr. 15,66 kr. 

Mastercard Direct 199 kr. Inkl. i pris for konto 

Brug af Mastercard Direct i Danske Banks pengeautomater i Danmark, pr. gang  0 kr.  0 kr.  

Brug af Mastercard Direct i Danske Banks valutaautomater i Danmark, pr. gang  35 kr.  35 kr.  

Udbetaling i Danske Banks pengeautomater 0 kr.  0 kr.  

Kasseudbetaling i filial 50 kr.  50 kr.  

Udbetaling i andre bankers pengeautomater i Danmark og i lande, der har EUR som 
nationalvaluta34  10 kr.  

10 kr.  

Udbetaling i andre bankers pengeautomater i lande der hverken har DKK eller EUR som 
nationalvaluta33 1% min 30 kr. 1% min 30 kr. 

Kortbetaling I Danmark, EU/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien35 0% af beløbet i danske kroner 0% af beløbet i danske kroner 

I alle øvrige lande 1,5% af beløbet i danske kroner 1,5% af beløbet i danske kroner 

Selvbetjeningsløsninger Danske Netbank, herunder Letbank og Mobilbank – pr. år Inklusiv i pris for konto Ikke muligt 

Overførsel mellem egne konti i Danske Bank  0 kr.  Ikke muligt 

Indbetalingskort & Overførsel til 3. mands konto i Danske Bank og andet pengeinstitut 5 kr.  Ikke muligt 

Danske Giro – pr. indsendt indbetalingskort 12 kr.  Ikke muligt  

Øvrige service ydelser  Gældende standardpriser Gældende standardpriser 

Kredit  Ikke muligt Ikke muligt 
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 Depot 

Opbevaring af værdipapirer i depot Depotgebyrer gældende for opbevaringsdepot, pensionsdepot og pantsatte depoter. 
Depotgebyrerne beregnes halvårligt bagud hver den 31. maj og den 30. november og betales i juni og december.  
Alle priserne er pr. halvår, pr. transaktion eller pr. stk. medmindre andet er nævnt.  

 

Danske og udenlandske værdipapirer, som er 

registreret i Værdipapircentralen (VP) 

Grundgebyr pr. depot, pr. halvår, inkl. moms uanset antal fondskoder 100 kr. 

Aktier, investeringsforeningsbeviser og konvertible  obligationer opbevares uden grundgebyr. 
 

Beholdningsændringer  
 

• pr. transaktion 12,50 kr. 

• pr. transaktion på børneopsparingsdepot 0,00 kr. 

+ procentdel af nominel omsætning / beholdningsbevægelse 0,001% 

Omsætningsgebyret beregnes af alle nominelle beholdningsbevægelser - uanset årsag 
Gebyrer i forbindelse med køb/salg og andre bevægelser betales af depothaver. 
Beholdningsændring som skyldes udtrækning og hvor det samlede beløb ikke overstiger 200 kr. , friholdes for gebyr 

 

Danske værdipapirer, som ikke er registreret i 

Værdipapircentralen (VP) 

Fysiske værdipapirer/pantebreve 
 

Pantebreve/fysiske værdipapirer, pr. år. 
 

• nominel værdi/restgæld til og med 500.000 kr.  2 ‰ + moms 

• nominel værdi/restgæld større end 500.000 kr. 1,25 ‰ + moms 

Beregnes månedsvis af månedens største nominelle beholdning/restgæld 
 

Navnenotering af fysiske aktier, pr. aktiebrev 25 kr. 

dog pr. ekspedition min. 150 kr. 

Ejerpantebreve, livspolicer, bank- og sparekassebøger, forseglede kuverter og lignende (visse former for Opbevaring er 
momspligtige), pr. halvår 

80 kr. 

Indløsning af beviser i forbindelse med tvangsindløste aktier, pr. bevis.     400 kr. 

Pantebreve Opkrævning af terminsydelse, pr. stk., inkl. moms   50 kr. 

Fremsendelse af påkravsmeddelelse, pr. stk. inkl. moms 200 kr. 

Ejerskifteafdrag /-gebyr, pr. stk. inkl. moms 200 kr. 

Ekstraordinære afdrag, pr. stk. inkl. moms 200 kr. 

Ekstraordinære indfrielser, pr. stk. 200 kr. 

Opsigelse af pantebrev, inkl. moms pr. stk. (På foranledning af kreditor) 300 kr. 
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Bankens ekspedition af tinglysning, pr. stk.  (hertil kommer tinglysningsomkostninger),  
pr. stk., inkl. Moms 

400 kr. 

Respektpåtegning (hertil kommer bankens ekspedition af tinglysning og tinglysnings- omkostninger) pr. stk., inkl. Moms 625 kr. 

Opgørelse af pantebreve til retslig inkasso pr. sag, inkl. moms 625 kr. 

Fremsendelse af pantebreve til andre pengeinstitutter pr. pantebrev, inkl. moms 200 kr. 

Udenlandske værdipapirer som ikke er registreret i 

Værdipapircentralen (VP) 

Opbevaringsgebyr - årligt 
 

Obligationer og aktier 
 

Beregning sker månedsvis på basis af papirtypens højeste kursværdi. Kursværdien opgøres hver måned til ultimokurs af den 
største nominelle beholdning i månedens løb. Beregningen sker separat for henholdsvis aktier og obligationer. 

 

Derefter omregner vi kursværdien til danske kroner. 
 

• kursværdi til og med 500.000 kr.  3 ‰ + moms 

• kursværdier over 500.000 kr. beregnes 1,5 ‰ + moms 

Udbetaling af rente og udbytte er inkluderet i depotgebyret. Dog skal eventuelle udenlandske omkostninger betales. 
 

Udbytte udbetalt som aktier er inkluderet i depotgebyret. Dog skal eventuelle udenlandske omkostninger betales.  
 

Fysiske udenlandske værdipapirer, der ikke kan opbevares i udlandet, pr. stk. pr. halvår 100 kr. 

Udstedelse af stemmeretsbeviser og adgangskort til general-forsamlinger i udenlandske selskaber, pr. bevis  1.875 kr. 

+ udenlandske omkostninger. Uden fysisk fremmøde. 
 

Skrankeekspeditioner, udenlandske værdipapirer Indlevering af fysiske udenlandske aktier /obligationer til indlæggelse i depot eller salg, pr. fondskode.  500 kr. 

+ udenlandske omkostninger og forsendelse. 
 

Diverse vedr. udenlandske værdipapirer Overførsel af udenlandske værdipapirer til andet pengeinstitut. pr. fondskode. Maksimum gælder kun for privatkunder. 400 kr. maksimum 1.200 kr. pr. 
instruktion + udenlandske 

omkostninger 

Overførsel af udenlandske værdipapirer i pensionsordninger til andre pengeinstitutter Bankens udenlandske 
omkostninger 

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

Bankens udenlandske 
omkostninger 

Overførsel fra andre pengeinstitutter af udenlandske værdipapirer, der ikke er registreret i VP  Bankens udenlandske 
omkostninger 

 

Øvrige priser vedr. fonds og depot 

 

 

 

 

 

 

 

Fremfinding og udsendelse af erstatningsnotaer, pr. stk. 200 kr. 

Proformaopgørelse af nominel værdi, pr. depot min. 200 kr. 

Proformaopgørelse af kursværdi inkl. renteperiodisering, timebetaling min. 200 kr. 

Proformaopgørelse dødsboer, pr. depot 0 kr. 

Ekstraordinære beholdningsoversigter pr. stk.,  inkl. moms 25 kr. 
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Pris for administration af unoterede aktier m.v. i 

pensionsdepoter 

Overførsel af danske værdipapirer til andre pengeinstitutter 
 

• pr. fondskode inkl. Moms 150, maks. 750 kr. pr. depot pr. 
dag 

• Overførsel af værdipapirer i pensionsordninger der er registreret i VP i pensionsordninger 0 kr.  

• beholdningsændring, pr. transaktion  12,50 kr. 

+ procentdel af nominel omsætning/beholdningsændring 0,001% 

Købs-/salgstilladelse ved afvikling via VP med andet institut, pr. handel 150 kr. 

Udlæg i depoter 150 kr. 

VP- fuldmagter, indlagte, pr. stk.  150 kr. 

Nominee – depoter (anonym depotejer af aktier og investeringsbeviser) Gebyr pr. fondskode, højeste antal fondskoder i 
gebyrperioden  

200 kr. + moms 

Gebyr inkl. moms for administration af unoterede aktier m.v. i pensionsdepoter.  

Sagstype 
 

  

Køb 2.000 kr. 

Salg 1.250 kr. 

Omregistrering  1.500 kr. 

Årlig PAL – Brev til SKAT 250 kr. 

Årlig PAL – ændring i gammelt år 1.000 kr. 

Udbytte (ikke-VP papir) 250 kr. 

K/S Oprettelse + typisk 1. kald 2.000 kr. 

K/S efterfølgende kald 1.000 kr. 

Depotgebyr unoterede aktier m.v. 500 kr. 

Danske Investering+ Gebyr incl. personlig rådgiver, udvidet investering i Danske Netbank og investeringsrapport i eBoks, , pr. måned 
 

• Eksklusiv+ kunder 100 kr. 

• Basis, Ekstra og Eksklusiv kunder 200 kr. 

Reduktion af skat på udenlandske værdipapirer 

(Skatteserviceaftale)  

Kildereduktion, årligt pr. land 250 kr. 

Tilbagesøgning, pr. tilbagesøgning 750 kr. 

Udstedelse af tax vouchers (Skatteserviceaftale)  I situationer hvor Danske Bank klassificerer processen som standardtilbagesøgning, og hvor Danske Bank ikke tilbyder 
tilbagesøgning, pr. voucher 

500 kr. 

I situationer hvor Danske Bank ikke klassificerer processen som standardtilbagesøgning og/eller i situationer hvor 
kildrereduktion er den primære metode, men hvor tilbagesøgning er et muligt alternativ, pr. voucher 

Individuelt 
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Udstedelse af anden relevant dokumentation, pr. dokument Individuelt 

 

 Investering 

Puljeinvest Kan tilknyttes Kapitalpension, Aldersopsparing, Ratepension,  Selvpension og Børneopsparing 
 

Grundgebyr af indestående pr. år 

• op til 300.000 kr. 0,60% 

• mellem. 300.000 kr. og 500.000 kr. 0,30% 

• over 500.000 kr. 0,10% 

Bankvalgsgebyr – af markedsværdien 0,15% 

Puljegebyr pr. år 

Globale Korte Obligationer    0,15% 

Globale Obligationer Plus 0,30% 

Globale Indeksobligationer Plus 0,30% 

Globale Kredit Obligationer 0,80% 

Danske Aktier Plus 0,90% 

Globale Aktier Plus 1,20% 

Hvis en del af en puljes midler er investeret i investeringsbeviser vil en væsentlig del af omkostningerne i disse blive 
refunderet til puljen. 

 

På http://www.danskebank.dk/Puljeinvest kan du se en oversigt over de forskellige puljer, og se de årlige omkostninger 
 

  

http://www.danskebank.dk/Puljeinvest
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Flexinvest Fri og Danske Porteføljepleje  

 

 Årligt administrationsgebyr – af ordningens værdi inkl. moms.  

 

 Investering 

 

Flexinvest Fri 

Danske 

Portføljepleje 

Op til 2.000.000 kr. 0,450% 0,625% 

Mellem 2.000.001 og 5.000.000 kr. 0,450% 0,500% 

Mellem 5.000.001 og 10.000.000 kr. 0,400% 0,375% 

Mellem 10.000.001 og 20.000.000 kr. 0,400% 0,250% 

Mellem 20.000.001 og 35.000.000 kr. 0,300% 0,125% 

Over 35.000.000 kr. 0,300% 0,050% 

Kurtage ved alle handler som er led i bankens 
forvaltning af midlerne. 

0% 0% 
 

En del af midlerne er investeret i investeringsbeviser. Omkostninger forbundet med administration af de enkelte 
investeringsforenings-afdelinger/fonde bør medregnes ved en vurdering af de samlede omkostninger. Du kan se 
omkostningerne på www.danskeinvest.dk 

 

Depot tilknyttet Puljeinvest, Flexinvest, Flexinvest 

Fri og Danske Porteføljepleje   

For tilknyttet depot beregnes sædvanlig depotgebyr, se afsnittet Depot 
 

 

  

file://///DANSKENET.NET/PUBLIC/Dat/34IXALL/34IX%20Pricing/Prisinformation/Prisbog/Publiseret/2021/December/www.danskeinvest.dk
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 Pension 

Kapital-/Rate- / Selvpension og Aldersopsparing Bodeling, pr. kontoform 800 kr. 

Deludbetaling på pensionsordning 750 kr. 

Overførsel af pensionsordninger 750 kr. 

Ekspedition af indskudsrettelser, jf. § 21 A og § 25 A i pensionsbeskatningsloven  750 kr. 

Tilbageførsel af pensionsindbetalinger 750 kr. 

Konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing 750 kr. 

Salg af værdipapirer fra pensionsdepot til frit depot 250 kr. 

Refundering og efterberegning af PAL-skat. Pris pr. konto 1.000 kr. 

Ved oprettelse af Ratepension, Aldersopsparing og Kapitalpension skal der aftales en minimumsindbetaling på 1.000 kr.  
Flere priser for Pension, gruppeforsikring og  kritisk sygdom kan ses på bankens hjemmeside 
https://danskebank.dk/privat/produkter/pension 

 

 

 Handel med værdipapirer 

Aktie- og tegningsretter Kurtage af aktie- og tegningsretter 0,75 % af kursværdien, min. 90 kr. 

Handel mellem depoter 

   

Handel mellem egne depoter eller mellem ægtefælle 
 

gebyr, pr. nota, indenlandske 250 kr. 

gebyr, pr. nota, udenlandske (Der udfærdiges både købs- og salgsnota) 300 kr.+ evt. udenlandske 
omkostninger 

  Flere priser vedr. Handel med værdipapirer kan se på bankens hjemmeside https://danskebank.dk/privat/priser-og-vilkaar 
 

https://danskebank.dk/privat/produkter/pension
https://danskebank.dk/privat/priser-og-vilkaar
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Kurtage i Danske Invest (AIF-SIKAV) 

Afdeling: Private Equity 2021 CL, Private Equity 2022 CL, Private Equity 2022-II CL, Private Equity 2023 CL og Private Credit 2023 CL 
Kurtage ved udstedelse og indløsning af andele i afdelingen beregnes som en procentdel (”kurtageprocenten”) af kursværdien af  de relevante andele. 

Kurtageprocenten fastlægges som en funktion af investors investeringstilsagn over for afdelingen ved afdelingens accept af in vesteringstilsagnet, således: 

INVESTORS TILSAGN (USD) KURTAGEPROCENT, (%) 

0 – 499.999 1,000% 

500.000 – 999.999 0,875% 

1.000.000 – 1.499.999 0,750% 

1.500.000 – 1.999.999 0,650% 

2.000.000 -  0,550% 

Den fastlagte kurtageprocent for investeringstilsagnet er fast i hver afdelings levetid og ændres ikke som følge af efterfølgende opdeling af investeringstilsagnet mellem flere investorer (eksempelvis i tilfælde af overdragelse af 
en del af investeringstilsagnet eller i tilfælde af overdragelse af hele investeringstilsagnet til flere end én erhverver).  

Kurtage beregnes og betales dog ikke i følgende situationer: 

 Situationer beskrevet nærmere i investeringstilsagnet for den relevante afdeling, pkt. 12.5: Ved indløsning af andele, med henblik på udbetaling af beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med 
emissionsformålet samt ved senere udstedelse af andele med henblik på investors geninvestering af det nævnte beløb. 

 Situationer beskrevet nærmere i investeringstilsagnet for den relevante afdeling, pkt. 12.6: Ved udstedelse af andele med hen blik på investors geninvestering af beløb (som ikke er omfattet af pkt. (i)), der tidligere er 
udbetalt til investor samt ved senere indløsning af investors andele for et beløb op til det af investor geninvesterede beløb.  

 Situation beskrevet nærmere i investeringstilsagnet for Private Equity 2023 CL, pkt. 13.3: Ved udstedelse af andele med henblik på investors geninvestering af beløb, der tidligere er udbetalt til investor samt ved 
senere indløsning af investors andele for et beløb op til det af investor geninvesterede beløb. 

Bemærk, at eventuelle – eksisterende eller senere indgåede – aftaler mellem investor og Danske Bank om rabat/fritagelse fra betaling af kurtage i forbindelse med handel med værdipapirer ikke gælder for udstedelse og 
indløsning af andele i afdelingen, medmindre dette er udtrykkeligt anført i pågældende aftale. 

Kurtgage i forbindelse med handel i BEPIF Feeder SICAV – I ("BEPIF") 
Kurtage ved investering i kapitalandele i BEPIF er fastsat til 1,500% af den endelige tegningspris. Der er ingen kurtage ved indløsning af andele i BEPIF.  

Bemærk at kurtage betalt til Danske Bank tillægges den endeligt fastsatte tegningspris på de erhvervede kapitalandele.  

Bemærk, at eventuelle – eksisterende eller senere indgåede – aftaler mellem investor og Danske Bank om rabat/fritagelse fra betaling af kurtage i forbindelse med handel med værdipapirer ikke gælder for udstedelse af andele 
i BEPIF, medmindre dette er udtrykkeligt anført i pågældende aftale. 
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 Andre vilkår  

Udenlandske betalinger 

Der gælder særlige vilkår for udenlandske betalinger og betalinger i fremmed valuta. Se vilkårene i ”Priser og vilkår for udenlandske overførsler”, som du finder på https://danskebank.dk/privat/priser-og-vilkaar.  

Rente 
Du kan læse mere om, hvordan vi beregner og tilskriver rente her, og du finder vores Almindelige forretningsbetingelser - forbruger her, hvor du også kan læse hvordan vi kan ændre renter og gebyrer.  

Omregningskurs ved kontant fremmed valuta 
Køb af fremmed valuta og kontantindbetalinger i fremmed valuta foretaget i vores afdelinger med beløb med en modværdi på op t il 10.000 kr. afregnes til bankens noteringskurs. Noteringskursen fastsættes hver dag 
(bankdage) ca. klokken 14.30 og ændres uden varsel. Du kan se noteringskursen på skilte i vores afdelinger og på https://danskebank.dk/privat/produkter/kort. 

Køb af fremmed valuta og kontantindbetalinger i fremmed valuta foretaget i vores afdelinger med beløb med en modværdi på mere end 10.000 kr. afregnes til bankens markedskurs, som er den kurs, vi handler valuta til i løbet 
af dagen (bankdage). Markedskursen ændres løbende og uden varsel og oplyses på forespørgsel.  

Information om enkeltstående betalinger 

Efter Lov om betalinger skal vi give dig en række oplysninger om enkeltstående betalingstransaktioner. Enkeltstående betalingstransaktioner er transaktioner, som ikke er omfattet af en bestående aftale mellem dig og banken.  

Oplysningerne gælder kun for betalinger og overførsler til betalingskonti – en betalingskonto er en konto, som du har oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner.  

Når du skal overføre penge til en anden konto i Danmark, skal du bruge modtagerens registrerings- og kontonummer. Det er også disse oplysninger, vi skal bruge for at kunne indsætte penge på en konto i Danske Bank.  

Den maksimale gennemførelsestid for betalinger i Danmark i danske kroner er én bankdag. Hvis betalingerne gennemføres på baggrund af et papirdokument, vil den maksimale gennemførelsestid dog kunne være to bankdage. 

https://danskebank.dk/privat/priser-og-vilkaar
https://danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Generelle-Vilkaar/Beregning-og-tilskrivning-forbrugere.pdf
https://danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Generelle-Vilkaar/Almindelige-forretningsbetingelser.pdf
https://danskebank.dk/privat/produkter/kort

