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SERVICETARIFF FÖR VÄRDEPAPPERSTJÄNSTER 
Priserna gäller från och med 3.1.2018  
 
 

Privatkunder och företagskunder 

VÄRDEPAPPERSHANDEL I WEBBANKEN PRIVATKUNDER 
 
Danske Bank tar ut förmedlingsprovision på köpeskillingen för utförda trans-
aktioner och köp- och säljuppdrag som lämnats via Danske Banks webbank en-
ligt följande: 
 

  Bastjänster 
Danske Realtid och 

Analys kunder 
Danske Stream  

kunder  

Finland 0,35 % 
(min.8 €) 

0,25 % 
(min.8 €) 

0,15/0,10/0,08 % 
(min. 8€) 

Sverige 0,35 % 
(min.8 €) 

0,25 % 
(min.8 €) 

0,15/0,10/0,08 % 
 (min. 8€) 

Danmark 0,35 % 
(min.8 €) 

0,25 % 
(min.8 €) 

0,15/0,10/0,08 % 
(min. 8€) 

Norge 0,35 % 
(min.8 €) 

0,25 % 
(min.8 €) 

0,15/0,10/0,08 % 
(min. 8€) 

Andra utländska        

marknadsplatser: 0,45 % 
(min.20 €) 

0,35 % 
(min.20 €) 

0,25/0,20/0,18 % 
(min.20€) 

 
 
För transaktioner som genomförts via Danske Banks webbank utgår ingen 
clearingavgift. Om transaktionen däremot genomförs i delar under olika dagar 
utgår minimicourtage på 8,00 €/20,00 € för varje transaktion/dag. 
 
Webbservicepaket för privatplacerare 
 
Danske Realtid 
- Innehåller bland annat kurstjänster i realtid 
(Nordic Equity Level 1) 1,95 €/mån 

 
Danske Analys 
- Innehåller bland annat kurstjänster i realtid 
(Nordic Equity Level 2) och tillgång till Danske  
Markets analysdatabas  8,95 €/mån 
 
Danske Stream 
- Samma tjänster som i Danske Analys samt streamer tjänst 19,95 €/mån 
 

För webbservicepaketen krävs separata serviceavtal. En närmare beskrivning 
av innehållet i webbservicepaketen finns på www.danskebank.fi. 
 
Förmedlingsprovisioner för Danske Stream-kunder: 0,15 %/0,25 % när han-
delsvolymen är under 50 000 €/mån.; 0,10 %/0,20 % när handelsvolymen är 
50 000-100 000 €/mån.; 0,08 %/0,18 % när handelsvolymen är 100 000 
€/mån. 
 
Första nivån för förmedlingsprovisionen enligt Danske Stream-servicepaketet 
börjar gälla första bankdagen efter ingående av avtal om paketet. De följande 
nivåerna som baserar sig på handelsvolymerna kan börja gälla tidigast från 
början av följande kalendermånad efter ingående av avtalet. Vid bestämning av 
nivån för förmedlingsprovisionen beaktas de två närmast föregående kalen-
dermånaderna och provisionen bestäms utifrån den större volymen. Nivån för 
provisionen gäller under följande kalendermånad. Provisionens nivå granskas 
igen vid följande månadsskifte. 
 
Danske Realtid-servicepaketet är avgiftsfritt för kunder med Danske Platinum 
Plus-paket i förmånsprogrammet. 
 
 
VÄRDEPAPPERSHANDEL I WEBBANKEN FÖRETAGSKUNDER 
 
Danske Bank tar ut förmedlingsprovision på köpeskillingen för utförda trans-
aktioner och köp- och säljuppdrag som lämnats via Danske Banks webbank en-
ligt följande: 
 Markets Online Markets Online Pro 
 - kunder   - kunder 
 
Finland  0,35% (min. 8,00 €) 0,10% (min. 8,00 €) 
Sverige  
Danmark  
Norge  
Andra utländska  0,45% (min. 20,00 €) 0,20% (min. 20,00 €) 
Marknadsplatser 
 
För transaktioner som genomförts via Danske Banks webbank utgår ingen 
clearingavgift. Om transaktionen däremot genomförs i delar under olika dagar 
utgår minimicourtage på 8,00 €/20,00 € för varje transaktion/dag. 
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Webbservicepaket för företag 
 
Markets Online utan servicepaket 
- Innehåller kurstjänster med fördröjning samt  
l omfattande internationella marknadsplatser  Ingen avgift 

 
Servicepaketet Markets Online Pro 
- Innehåller kurstjänster i realtid och tillgång till  
Danske Markets analysdatabas  115,00 €/mån./användare+moms 
 
För webbservicepaketen krävs separata serviceavtal. En närmare beskrivning 
av innehållet i webbservicepaketen finns på www.danskebank.fi. 
 
 
VÄRDEPAPPERSHANDEL PÅ BANKKONTOR OCH VIA TELEFONTJÄNST 
 
Aktiehandel på Helsingforsbörsen 
 
- På transaktioner som genomförs på Helsingforsbörsen  
utgår en provision på köpeskillingen för varje aktieslag och  
uppdrag samt köp- och säljuppdrag 0,75%, min. 20,00 € 

 
 
Handel på utländska börser 
 
På transaktioner som genomförs på utländska värdepappersbörser utgår en 
provision på köpeskillingen för varje aktieslag och uppdrag samt köp- och sälj-
uppdrag (inkl. clearingavgift). 
 
Om transaktionen genomförs i delar under olika dagar utgår minimicourtage 
på 20 €/40 €/60 € för varje transaktion/dag. 
 
Europa: 
 

Sverige 0,75%, min. 20,00 € 
Danmark 0,75%, min. 20,00 € 
Norge 0,75%, min. 20,00 € 
Tyskland 1%, min. 40,00 € 
Nederländerna 1%, min. 40,00 € 
Belgien 1%, min. 40,00 € 
Spanien 1%, min. 40,00 € 
Irland 1%, min. 40,00 € 
Storbritannien 1%, min. 40,00 € 
Italien 1%, min. 40,00 € 

Österrike 1%, min. 40,00 € 
Portugal 1%, min. 40,00 € 
Frankrike 1%, min. 40,00 € 
Schweiz 1%, min. 40,00 € 
Estland 1%, min. 40,00 € 
Lettland 1,25%, min. 60,00 € 
Litauen 1,25%, min. 60,00 € 
Polen 1,25%, min. 60,00 € 
Tjeckien 1,25%, min. 60,00 € 
Ungern 1,25%, min. 60,00 € 

 
Nordamerika: 
 

USA 1%, min. 40,00 € 
Kanada 1%, min. 40,00 € 
Mexiko 1,25%, min. 60,00 € 

 
Asien/Australien: 

 
Australien 1,25%, min. 60,00 € 
Hongkong 1,25%, min. 60,00 € 
Japan 1,25%, min. 60,00 € 
 

Utöver provisionen tas från köpeskillingen ut eventuella gällande lokala trans-
aktionsskatter o.d. 
 
Dröjsmålsavgift (inhemsk och utländsk värdepappershandel) 
 
Om kunden inte kan leverera sålda värdepapper eller betala köpta värdepap-
per i enlighet med marknadsreglerna på den rätta clearingdagen tas på köpe-
skillingen (inkl. clearingavgift) ut en avgift på 1 %, min. 200,00 €. 
 
Om kunden inte kan leverera sålda värdeandelar eller värdepapper ska kunden 
också stå för eventuella kostnader som orsakats värdepapperscentralen (t.ex. 
Euroclear Finland Oy). 
 
Dessutom ska kunden betala eventuella andra kostnader som dröjsmålet or-
sakat mäklaren. 
 
Separata transaktionsrapporter 
(inhemsk och utländsk värdepappershandel) 
 
- Verkliga kostnader, minst 25,00 € 
- Sändning av värdepapper till kunden 21,00 € 
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Handel med teckningsrätter 
 
- Av både köparen och säljaren uppbärs på köpeskillingen per aktieslag 
och uppdrag en avgift på 0,75%, min. 20,00 € 
- Direkthandel med teckningsrätter 0,75%, min. 20,00 € 
- Snabba köp av obligationslån Ingen avgift 
- Snabb försäljning av obligationslån Ingen avgift 
 
OBLIGATIONER OCH STRUKTURERADE PRODUKTER 
 
För sekundärmarknadshandel med obligationslån och indexlån tar banken ut 
en provision på högst 4 procent av köpeskillingen. 
 
För nyemissioner anges provisioner och kostnader separat i materialet för 
varje obligationslån eller indexlån. 
 
Utöver provisionen tas från köpeskillingen ut eventuella gällande lokala kostna-
der samt transaktionsskatter o.d. 
 
AKTIEDERIVAT 
 
Handelsavgift 
 
- Minimiavgift för handel med aktiederivat 100,00 € ELLER 
- Aktieterminer 0,5% av kontraktets värde 
- Indexterminer 0,25% av kontraktets värde 
- Aktieoptioner 3,00% av premien 
 
Clearingavgift 
 
- Minimiavgift för exekvering av optioner 40,00 € 
- Avgift för övervakning av säkerheter  
(OMHEX; uppbärs endast om säkerhet krävs) 35,00 €/mån 
- Anmälan om täckning på kundens säkerhetsunderskott 20,00€ 
 
Av kunden uppbärs dessutom Danske Banks kostnader till derivatbörser och 
clearingmäklare. 
 
Derivattjänster utanför börsen prissätts enligt separat offert. 
 

ÖVRIGT 
 
Försäljnings- och skötselprovision för de fondplaceringar som banken säljer är 
teckningsprovisionen och en andel på 0,085 %–1,985 %/p.a. av förvaltnings-
provisionen. De avgifter som tas ut av kunden anges i servicetariffen för inve-
steringsfonder. 
Kunden betalar en förvaltningsavgift enligt avtal för de kapitalförvaltnings-
tjänster som Danske Bank tillhandahåller. 
 
VÄRDEPAPPERSFÖRVAR 
(VÄRDEANDELSKONTO/VÄRDEPAPPERSKONTO) 
 
Allmänt om prissättning av förvaret. 
 
Förvaringspriserna gäller de handelsplattformar som nämnts tidigare i denna 
servicetariff. Övriga marknadsplatser prissätts separat. 
 
Avgift utgår också för ett tomt inhemskt eller utländskt värdeandels- eller vär-
depapperskonto för de månader som kontot har funnits. 
 
Förvaring av inhemska värdeandelar 
 
- Förvaring av Danske Banks inhemska obligationslån  Ingen avgift 
- Förvaring av inhemska värdeandelar  2,00 €/konto/mån. 
- Om värdet på de inhemska värdepapperen överstiger  
1 milj. euro, uppbärs (utöver avgiften på 2,00 euro) på den överstigande delen 
även en avgift på 0,0025% p.a./konto 
 
Förvaring av utländska värdepapper 
 
- Förvaring av aktier i Danske Bank A/S Ingen avgift 
- Förvaring av utländska värdepapper  2,00 €/konto/mån. 
 
Om värdet på det utländska värdepappersförvaret överstiger 50 000 € upp-
bärs (utöver avgiften på 2,00 €) på den överstigande delen även en avgift på 
0,15 % p.a./konto. 
 
Danske Investor-kunder har ett (1) avgiftsfritt depåkonto för inhemska värde-
andelar. 
 
Avgifter för värdepappershandel 
 
Registrering av transaktion som genomförts av annan mäklare än  
Danske Bank 25,00 €/registrering 
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Kontoöverföring av inhemska värdeandelar och värdepapper 
 
- Överföring till ett annat depåkonto i Danske Bank per värdeandels-  
eller värdepappersslag/registrering 10,00 €/registrering 
- Överföring till ett värdeandels- eller depåkonto hos annat institut än 
Danske Bank per värdeandels- eller  
värdepappersslag/registrering  25,00 €/registrering 
 
Kontoöverföring av utländska värdepapper 
 
- Överföring till ett annat depåkonto i Danske Bank  
per värdepappersslag/registrering  20,00 €/registrering 
- Överföring till eller från en annan förvarsbank per  
värdepappersslag/registrering  50,00 €/ registrering 
 
Anteckning av rättigheter och begränsningar 
 
- Upprätthållande av kontobegränsning (6 mån.) 8,40 € 
- Upprätthållande av pantbegränsning,  

- panthavare Danske Bank  8,40 € 
- panthavare annan än Danske Bank 8,40 € + moms. 

Kontobegränsning, finansmarknad 25,00 €/transaktion 
- Anteckning av postbegränsning 16,80 € 
- Anteckning av utmätning, säkerhetsåtgärd, konkurs  
eller intressebevakning Ingen avgift 
 
Teckning av aktier 
 
- Sändning och genomförande av teckningsförfrågan, annan 
teckningsplats än Danske Bank 10,00 € 
- Upprättande av specifikationskalkyl för innevarande år 20,00 € 
 
Övriga tjänster för värdeandelskonto och värdepappersförvar 
 
- Ändring av aktie-/värdeandelsslag 5,00 € 
- Extra kontomeddelande eller kopia av kontoutdrag 10,00 € 
- Övriga specialtjänster externa kostnader+75,00 €/timme 
(till övriga specialtjänster hör bland annat specialrapportering, deltagande i bolagsstämma, 
återkrav av utländska skatter och andra tjänster) 
 

Övriga avgifter för utländska värdepapper 
 
För utländska värdepapper utgår även eventuella post-, transport-, försäk-
rings- och registreringskostnader som uppburits av en utländsk förvarsbank 
eller annat förvaringsinstitut. Vid gränsöverskridande överföring från ett ut-
ländskt värdepappersförvar till ett inhemskt konto eller vice versa utgår utö-
ver överföringsavgiften även de avgifter för överföringen som uppburits av vär-
depapperscentraler, förvarsbanker eller andra förvaringsinstitut. 
 
FAKTURERINGSPERIOD OCH DEBITERING AV AVGIFTER 
 
Faktureringsperioderna för de avgifter som hänför sig till värdepappersförvar 
och värdeandelskonto är 1.6–30.11 och 1.12–31.5. Avgifterna debiteras från 
kundens skötselkonto i december och i juni. För fakturor på 10,00 euro eller 
mindre skickas ingen förhandsavi. Transaktionsavgifterna för utländska värde-
papper tas ut i samband med överföringen eller den normala faktureringen. 
 
Servicetariffen finns till påseende på Danske Banks kontor och i webbanken. 
Till priset på mervärdesskattebelagda tjänster tillkommer mervärdesskatt en-
ligt gällande skattesats (1.1.2016: 24 %). I de priser som meddelas i tariffen 
ingår moms enligt nu gällande skattesats, om inte annat anges. 
 
Tjänster för emissioner och säkerhetshantering samt tjänster som inte tas 
upp i servicetariffen prissätts enligt separat offert. 
 


	SERVICETARIFF FÖR VÄRDEPAPPERSTJÄNSTER
	Privatkunder och företagskunder
	Priserna gäller från och med 3.1.2018 

