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Danske Investering+ 
Gælder fra 10. marts 2014 

Er du tilmeldt Danske Banks kundeprogram, 
Danske Studie eller Danske 18-27, tilbyder vi dig 
Danske Investering+, som er målrettet 
privatkunder med særlig interesse for investering.  

Hvad er Danske Investering+? 
Danske Investering+ består af 
 en personlig, certificeret investeringsrådgiver 
 Udvidet investering i netbank
 investeringsrapport i din e-Boks.

Hvilke fordele får du med en personlig, certificeret 
investeringsrådgiver?  
I Danske Bank er der ingen begrænsninger for, 
hvilke typer af værdipapirer din personlige 
investeringsrådgiver kan rådgive om. Det kan være 
både aktier, obligationer, investeringsforeninger, 
alternative investeringer og optioner. Rådgivningen 
forudsætter dog, at du har forståelse for 
produkterne.  

Du er velkommen til at kontakte din investerings-
rådgiver så ofte, du vil.   

Rådgiveren sidder i et team af investeringsspecia-
lister i Danske Direkte, bankens telefonrådgivning. 
Derfor holdes møderne via telefonen eller som 
netmøder.   

Vær opmærksom på, at Danske Investering+ er 
til dig, der gerne vil sparre med og handle via en 
investeringsrådgiver. Det er stadig dit eget 
ansvar at holde øje med dine investeringer. Husk 
også, at alle handler er for din egen regning og 
risiko.

Hvilke fordele giver Udvidet investering i 
netbank ? 
Udvidet investering giver dig bl.a. 

overblik over dine værdipapirhandler, depoter
og afkast
overblik over kurser, nyheder og analyser fra
de vigtigste aktiemarkeder
adgang til at handle på børsmarkederne i 16
lande med mere end 15.000 aktier.

Uden Danske Investering+ koster Udvidet 
investering i netbank 75 kr. pr. måned.  

Hvilke fordele giver en investeringsrapport? 
Investeringsrapporten giver dig et samlet overblik 
over de værdipapirer, du har i depoter i Danske 
Bank. Du kan vælge, om du vil have investerings-
rapporten halvårligt eller kvartalsvist.  

Uden Danske Investering+ koster investerings-
rapporten 75 kr. pr. levering i eBoks/150 kr. pr. 
fysisk rapport.  

Hvad koster Danske Investering+? 
Danske Investering+ koster 200 kr. pr. måned, dog 

kun 100 kr. pr. måned, hvis du er Eksklusiv+ kunde. 

Mere information 
Er Danske Investering+ noget for dig, eller ønsker 
du flere oplysninger, er du meget velkommen til at 
kontakte din rådgiver eller ringe til Investering 
Direkte på 70 20 22 96. 




