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�Haluan huolehtia 
sijoituksistani itse kattavien 
digitaalisten työvälineiden 
avulla.� 
 

Kenelle palvelu sopii? 
Danske Kaupankäynti on suunnattu sijoittajille, 
joilla on omaa näkemystä sijoitusmarkkinoiden 
kehityksestä ja halua toteuttaa omat sijoitus-
päätökset nopeasti ja helposti verkkopalveluiden 
kautta. Danske Kaupankäynti -palveluun kuuluvat 
kattavat välineet sijoitusten ja markkinoiden 
seuraamiseen, uusien mahdollisuuksien 
löytämiseen ja sijoituspäätöstesi toteuttamiseen. 

 

Mitä palvelu sisältää? 

� Sijoitusvaihtoehdot maailmanlaajuisesti 
Sinulla on kaupankäyntimahdollisuus 25 eri 
osakemarkkinalle. Sijoitusuniversumissa on 
laaja kattaus sekä pörssilistattuja rahastoja 
(ETF) ja muita sijoitusrahastoja niin meiltä 
kuin muiltakin toimijoilta. 

� Yksinkertainen ja selkeä hinnoittelu niin 
palvelun kuin kaupankäynninkin osalta  
Yksi hallinnointikulu kattaa niin kotimaisen 
kuin ulkomaisenkin säilytyksen. Osakkeiden, 
pörssilistattujen sijoitusrahastojen (ETF)  
ja warranttien välityspalkkiot perustuvat 
toteutuneeseen kaupankäynnin volyymiin ja 
ovat sitä matalammat mitä enemmän käyt 
kauppaa. Välityspalkkio on sama kaikilla 
kaupankäynnille avoimilla markkinapaikoilla. 

� Toimeksiantojen toteutus aina parhaaseen 
mahdolliseen hintaan Paras hinta 
osaketoimeksiannoillesi älykkään 
toimeksiantojen toteutuspalvelun kautta 
(Smart order routing).  

� Maksat vain palveluista, jotka valitset. 
Valinnaisilla sijoittajan lisäpalveluilla saat 
tukea sijoituspäätöksillesi. 
Jos tarvitset tukea sijoituspäätöksillesi,  
voit ostaa lisäpalveluita niin markkina-
informaation kuin tutkimus- ja analyysi-
palveluidenkin osalta. Valittavanasi on  
kolme sijoittajan lisäpalvelua: Reaaliaika-, 
Analyysi- ja Stream-palvelut. 

 

  

Danske Kaupankäynti Online 

�Sinä 
 sijoitat �  me 

tarjoamme 
työvälineet�  
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Danske Kaupankäynti Online 

 

 

Sijoitusvaihtoehdot maailmanlaajuisesti  

Kaupankäyntimahdollisuus 25 eri osakemarkkinalle ✓  

Laaja kattaus sijoitusrahastoja saatavillasi ✓  

ETF:t (pörssinoteeratut rahastot) ✓  

Jakelupalkkioista vapaat sijoitusrahastot ✓  
    

 Monipuoliset Online-palvelut sijoittamiseen  

Mobiili-, Tablet- ja verkkopankki käytössäsi ✓  

Voit seurata markkinainformaatiota 49 eri markkinasta ✓  
 Palvelumme avulla näet helposti säilytystilien tiedot ✓  
 Kattavat sijoittajan lisäpalvelut saatavillasi lisämaksusta ✓  
    

 

Sijoitusten seuranta  

Sijoitusten ja tuottojen seuranta online-palveluissa ✓  

Yksilöllinen sijoitusraportti vähintään 4 x vuodessa ✓  
    

 

Hinnoittelu  

Hallinnointikulu 2 �/kk  

Koti- ja ulkomainen säilytys ✓  

 

 Välityspalkkiot 

Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Kaupankäynnin 

volyymi 0-25 000 

euroa/kk 

Kaupankäynnin 

volyymi 25 000-

100 000 euroa/kk 

Kaupankäynnin 

volyymi yli 100 000 

euroa/kk 

0,20 %  

min. 8 euroa 

0,12 %  

min. 5 euroa 

0,08 %  

min. 2 euroa 

Arvopaperikaupan välityspalkkiotaso tulee voimaan Danske Kaupankäynti -
palvelusta sopimista seuraavana pankkipäivänä. Seuraaville kaupankäynnin 
volyymin mukaan määräytyville välityspalkkiotasoille voi päästä aikaisintaan 
palvelusta sopimista seuraavan ensimmäisen alkavan kalenterikuukauden alusta 
alkaen. Välityspalkkiotasoa määriteltäessä tarkastellaan kuunvaihteissa kahta 
edellistä kalenterikuukautta ja näistä huomioidaan volyymiltaan suurempi. 
Välityspalkkiotaso on voimassa seuraavan kalenterikuukauden ajan. 
Kuunvaihteessa tehdään uusi välityspalkkiotason tarkastelu 

 

 

Tarkemmat tiedot kuluista ja palkkioista on esitelty Danske Kaupankäynti Online  
-sijoituspalvelun hinnastossa. Lisäksi voit ostaa erillisiä sijoittajan lisäpalveluita. 
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Sijoittajan lisäpalvelut 

 

 

Danske Reaaliaikapalvelu � 1,95�/kk  

 Reaaliaikaiset kurssit verkko-, mobiili- ja tabletpankissa  
(Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina) 

 

 Kauppalehden ja Dow Jones Newswiresin reaaliaikaiset  
uutispalvelut 

 

 Online-laskelma realisoituneista voitoista ja tappioista  
    

 Danske Analyysipalvelu � 8,95�/kk  

 Laajat reaaliaikaiset kurssit verkko-, mobiili- ja tabletpankissa 
Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseistä  
(sis. viisi tarjoustasoa) 

 

 Danske Markets Equities -pohjoismainen analyysitietokanta  
  Zenostock-työkalu osakkeiden etsintään ja tutkimiseen 

maailmanlaajuisesti 
 

  Kauppalehden ja Dow Jones Newswiresin reaaliaikaiset  
uutispalvelut 

 

  Online-laskelma realisoituneista voitoista ja tappioista  
    

 

Danske Stream -palvelu � 19,95�/kk  

 Danske Streamer -markkinaseurantaväline: ammattimaiset 
työvälineet markkinaseurantaan ja mm. teknisen analyysin 
tekemiseen sekä reaaliaikaiset kurssit Helsingin, Tukholman, 
Kööpenhaminan ja New Yorkin pörsseistä 

 

 Laajat reaaliaikaiset kurssit verkko-, mobiili- ja 
tabletpankissa Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan 
pörsseistä (sisältäen viisi tarjoustasoa) 

  

 Danske Markets Equities -pohjoismainen 
analyysitietokanta 

  

 Zenostock-työkalu osakkeiden etsintään ja tutkimiseen 
maailmanlaajuisesti 

  

 Kauppalehden ja Dow Jones Newswiresin reaaliaikaiset 
uutispalvelut 

  

  Online-laskelma realisoituneista voitoista ja tappioista   
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Riskit 

Sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan 
varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja sinun sijoituspäätösten 
menestyksellisyydestä. 
 

Miten otat palvelut käyttöösi? 

Danske Kaupankäynti -palveluun voit tutustua kotisivuillamme osoitteessa 
www.danskebank.fi/valmiinavaurastumaan


