
 

Asiointisi laajuus määrittää etutasosi Danske Etuohjelmassa. Mitä laajempaa sinun ja kotitaloutesi 
asiointi on, sitä paremmat edut sekä edullisemmat päivittäispalvelut saat käyttöösi.

•    Asioinnin laajuuteen sisällytetään Danske Bankissa olevat lainat, talletukset ja sijoitusrahasto-osuudet 
sekä arvopaperisäilytyksessä olevat osakkeet ja joukkolainat, Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatumin 
sijoitus- ja eläkevakuutukset sekä Danske Financessa olevat rahoitussopimukset.*

•   Nuorille (18–27-vuotiaat) tarjolla omat edut asioinnin laajuudesta riippumatta.

•   Voit liittyä Danske Etuohjelmaan myös puolisosi kanssa kotitaloutena.

•   Etutasot määräytyvät asioinnin laajuuden perusteella:

Etutaso 1   asioinnin laajuus 0 – 9 999,99 €
Etutaso 2   asioinnin laajuus 10 000 – 49 999,99 €

Etutaso 3   asioinnin laajuus 50 000 – 149 999,99 €
Etutaso 4   asioinnin laajuus 150 000 € –

*    Asioinnin laajuuden määrittelyn lähtökohtana käytetään toissa kuukauden asioinnin laajuuden keskiarvoa. Määrittelyssä otetaan huomioon seuraavat 
henkilöasiakastuotteet: Danske Bankissa olevat talletukset, Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien rahasto-osuuksien markkina-arvo, Danske Bankista 
hankittujen Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatumin sijoitus- ja eläkevakuutusten markkinaarvo, Danske Bankin arvopaperisäilytyksessä olevien joukkolainojen 
jäljellä oleva pääoma, Danske Bankin arvopaperisäilytyksessä olevien pörssiosakkeiden markkina-arvo, Danske Financessa olevien rahoitussopimusten jäljellä oleva 
pääoma, Danske Bankissa olevien velkakirjalainojen jäljellä oleva pääoma, luottokorttien korollinen saldo, luotollisen tilin ja käyttölainan käytössä oleva saldo.

**   Edut ovat voimassa toistaiseksi ja luetteloa päivitetään ajoittain. Ajantasaiset edut ja lisätietoja löydät osoitteesta www.danskebank.fi/etuohjelma. Muutoksista 
ilmoitetaan etuohjelman ehtojen mukaisesti.

Tutustu Danske Etuohjelmaan
– mitä enemmän kanssamme asioit, sitä enemmän hyödyt

4 3 2 1

Alennuksia Fennian vakuutuksista sekä VIP- ja lisäpalvelut ✓ ✓ ✓ ✓

Mandatum Lifen tarjoama vakuutuskorvauksen korotus Lainaturvaan 
sekä alennus Vakavan sairauden turvan hinnasta

✓ ✓ ✓ ✓

10 % alennus lainoihin liittyvistä lainopillisista toimeksiannoista
(ei koske lakimiesten toimeksiantoja)

✓ ✓ ✓

Maksukuoripalvelu -25% ✓ ✓ ✓

Maksuttomat saldo- ja tapahtumakyselyt Otto-automaatilla ✓ ✓

Perhejuridiikkaan erikoistuneen lakimiehen ensimmäinen 
tapaamiskerta veloituksetta

✓ ✓

Maksukuoripalvelu -50% ✓ ✓

-50 % puolisoalennus valikoiduista lainopillisista asiantuntijapalveluista ✓

Maksukuoripalvelu – 0 euroa ✓

DANSKE ETUOHJELMAN EDUT ** ETUTASO

Lisätietoja
löydät osoitteesta:

danskebank.fi/ 
etuohjelma

Danske Nuoriso, 18–27-vuotiaat
•  Danske Silver –päivittäispalvelupaketti 0 €
•  Mandatum Lifen tarjoama vakuutuskorvauksen korotus Lainaturvaan



Danske Silver
•  Mastercard Debit -kortti
•  Danske-tili
•  Pankkitunnukset

Danske Gold
Danske Silver-paketin palvelut SEKÄ
•  Yhteensä kaksi Danske-tiliä ja yksi Säästötili
•   Maksuton eurojen nosto Debit-kortilla muilla kuin  

Otto-automaateilla
•  Maksuttomat tekstiviestipalvelut

Danske Platinum Plus
Danske Gold -paketin palvelut SEKÄ
•   Henkilökohtaiset Danske ja Säästötilit ilman  

kappalerajoitusta
•   Danske Reaaliaikapalvelu: mm. reaaliaikaiset 

pörssikurssit ja talousuutiset
•   Verkkopankkiasiakkaan paperinen tiliote maksutta 

(halutessasi)

Mastercard Classic Credit / Debit
•  Luottoraja alkaen 1 000 €

Mastercard Gold Credit / Debit
•  Luottoraja alkaen 2 000 €
•  Matkavakuutus sekä osto- ja käteisnostoturva
•   Alennuksia valuutanvaihdon palvelumaksuista ja  

vaihtokurssista

Mastercard Platinum Credit / Debit
•  Luottoraja alkaen 4 000 €
•  Matkavakuutus sekä osto- ja käteisnostoturva
•   Alennuksia valuutanvaihdon palvelumaksuista ja  

vaihtokurssista
•  Maksutapaetu 0,5 % luottokorttiostoksista

*      Korttipalkkio sisältää mm. seuraavat: vuosimaksu, laskutuspalkkiot, käteisnostot, automaattikyselyt, rinnakkaiskortti, kortteihin tehtävät muutokset.  
Korttipalkkio on 1,9 % kortin luottorajasta, kuitenkin enintään 150 € vuodessa.

**   Maksutapaedun avulla saat alennusta päivittäis- ja rahoituspalvelumaksuistasi, kuitenkin enintään pankille tarkastelujakson aikana maksamiesi päivittäis- ja 
rahoituspalvelumaksujen yhteismäärän. Palautus maksetaan käyttötilillesi (palvelumaksutilille).

Mastercard Classic Credit / Debit luoton korko on 3 kuukauden euribor lisättynä 13 prosenttiyksiköllä. Luottokortin todellinen vuosikorko on 17,5 % laskettuna 1 500 euron luotolle 
(1.9.2021). Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen on 1 629,59 euroa laskettuna 1500 euron luotolle (1.9.2021). Arvioitu maksettavaksi 
tulevan luoton kokonaismäärä ja todellinen vuosikorko on laskettu olettaen, että luottoaika on yksi vuosi ja luotto on nostettu kokonaan, luoton korko on 12,442 % sekä vuosimaksu 
28,50 euroa pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Korko muuttuu kolmen 
kuukauden välein maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun ensimmäisen pankkipäivän viitekoron mukaisesti. Kortin myöntäminen edellyttää, että luoton myöntämisen ehdot ovat täyttyneet. 
Luoton myöntää Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.
 
Mastercard Gold Credit / Debit luoton korko on 3 kuukauden euribor lisättynä 11 prosenttiyksiköllä. Luottokortin todellinen vuosikorko on 15,1% laskettuna 2 000 euron luotolle 
(1.9.2021). Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen on 2 151,12 euroa laskettuna 2 000 euron luotolle (1.9.2021). Arvioitu maksettavaksi 
tulevan luoton kokonaismäärä ja todellinen vuosikorko on laskettu olettaen, että luottoaika on yksi vuosi ja luotto on nostettu kokonaan, luoton korko on 10,422 % sekä vuosittainen 
korttimaksu 38 euroa pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Korko muuttuu 
kolmen kuukauden välein maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun ensimmäisen pankkipäivän viitekoron mukaisesti. Kortin myöntäminen edellyttää, että luoton myöntämisen ehdot ovat 
täyttyneet. Luoton myöntää Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.
 
Mastercard Platinum Credit / Debit luoton korko on 3 kuukauden euribor lisättynä 9 prosenttiyksiköllä. Luottokortin todellinen vuosikorko on 12,9 % laskettuna 4 000 euron luotolle 
(1.9.2021). Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen on 4 258,91 euroa laskettuna 4 000 euron luotolle (1.9.2021). Arvioitu maksettavaksi 
tulevan luoton kokonaismäärä ja todellinen vuosikorko on laskettu olettaen, että luottoaika on yksi vuosi ja luotto on nostettu kokonaan, luoton korko on 8,442 % sekä vuosittainen 
korttimaksu 76 euroa pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Korko muuttuu 
kolmen kuukauden välein maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun ensimmäisen pankkipäivän viitekoron mukaisesti. Kortin myöntäminen edellyttää, että luoton myöntämisen ehdot ovat 
täyttyneet. Luoton myöntää Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Valitse sinulle sopivin päivittäispalvelupaketti

Valitse sinulle sopivin luottokortti

DANSKE SILVER DANSKE GOLD DANSKE PLATINUM PLUS

ETUTASO 4 2,50 € 3,50 € 4,50 €

ETUTASO 3 2,80 € 3,80 € 4,80 €

ETUTASO 2 5,80 € 6,80 € 7,80 €

ETUTASO 1 7,80 € 8,80 € 9,80 €

DANSKE NUORISO 0 € 2,00 € 4,50 €

MASTERCARD CLASSIC MASTERCARD GOLD MASTERCARD PLATINUM

KORTTIPALKKIO * ALK. 19 € / VUOSI ALK. 38 € / VUOSI ALK. 76 € / VUOSI

MUUT EDUT Maksutapaetu 0,5 %
luottokorttiostoista**

PÄIVITTÄISPALVELUPAKETTIEN HINNOITTELU ETUTASOITTAIN, KUUKAUSIMAKSUT

LUOTTOKORTTIPALKKIOT, VUOSITASOLLA



Edut yhteistyösopimuksen tehneiden Akavan jäsenliittojen 
jäsenelle. 50% alennus Danske Platinum Plus -päivittäispalve-
lupaketista sekä Mastercard Platinum ja -Gold -korteista. 25% 
alennus Danske Gold -päivittäispalvelupaketista. Etu palvelupa-
ketin kuukausimaksusta ja kortin vuosimaksusta niin kauan 
kuin maksat asuntolainaa. Tutustu sijoitus- ja asuntolainaetuihi-
si: danskebank.fi/akava

Edut yhteistyösopimuksen tehneiden Akavan jäsenliittojen 
vastavalmistuneelle jäsenelle viideksi vuodeksi, kun olet 
valmistunut opinnoista etujen käyttöönottoa edeltävän kahden 
vuoden aikana. Maksutta Danske Platinum Plus -päivittäispal-
velupaketin kuukausimaksu, Mastercard Platinum ja Priority 
Pass™ -korttien vuosimaksu. Mastercard Platinum -kortin  
luottoraja alk. 2.000. Danske Etuohjelma tason 4 edut  
riippumatta asioinnin laajuudesta. Tutustu etuihisi:  
danskebank.fi/akava

Edut Suomen Osakesäästäjien jäsenelle. 50% alennus  
Danske Platinum Plus -päivittäispalvelupaketin kuukausimak-
susta ja Mastercard Platinum short line -kortin vuosimaksusta. 
Etujen käyttöönotto edellyttää sijoituspalvelusopimusta Danske 
Bankin kanssa. Tutustu sijoitus- ja asuntolainaetuihisi:  
danskebank.fi/osakesäästäjät

Voit hyödyntää samanaikaisesti vain joko Akavan tai Suomen 
Osakesäästäjien edut.

Hyödynnä kumppaniedut
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Danske Bank A/S Suomen sivuliike. Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1078693-2
Danske Invest Rahastoyhtiö ry, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 0671602-6
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life), Bulevardi 56, Helsinki. Y-tunnus 0641130-2
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Rekisteröity kotipaikka Helsinki. Y-tunnus 0196826-7
Danske Finance ry, Televisiokatu 1, PL 1275, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 2526683-3
Akava ry, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki. Y-tunnus 0200918-0
Suomen Osakesäästäjät ry, Freesenkatu 3 A 2, 00100 Helsinki. Y-tunnus: 1087640-1


