ARVOPAPERIPALVELUIDEN PALVELUMAKSUT

Henkilö- ja Yritysasiakkaat

Hinnat voimassa 3.1.2018 alkaen

ARVOPAPERIKAUPPA VERKKOPANKISSA HENKILÖASIAKKAAT
Danske Bankin verkkopankin kautta tehdyistä toimeksiannoista toteutuneista
kaupoista sekä ostoista että myynneistä peritään kauppahinnasta seuraavat
välityspalkkiot:

Suomi
Ruotsi
Tanska
Norja
Muut ulkomaiset
markkinapaikat:

Peruspalvelut
0,35 %
(min.8 €)
0,35 %
(min.8 €)
0,35 %
(min.8 €)
0,35 %
(min.8 €)
0,45 %
(min.20 €)

Danske Reaaliaika ja
Analyysi asiakkaat
0,25 %
(min.8 €)
0,25 %
(min.8 €)
0,25 %
(min.8 €)
0,25 %
(min.8 €)
0,35 %
(min.20 €)

Danske Stream
asiakkaat
0,15/0,10/0,08 %
(min. 8€)
0,15/0,10/0,08 %
(min. 8€)
0,15/0,10/0,08 %
(min. 8€)
0,15/0,10/0,08 %
(min. 8€)
0,25/0,20/0,18 %
(min.20€)

Danske Bankin verkkopankin kautta toteutuneista kaupoista ei peritä erillistä
selvitysmaksua. Jos kauppa kuitenkin toteutuu useassa osassa eri päivinä, peritään kaupasta minimitoimeksiantopalkkio 8 euroa/ 20 euroa jokaiselta kaupan osalta/ päivä.
Nettisijoittajan palvelupaketit henkilöasiakkaille
Danske Reaaliaikapalvelu
– Sisältää mm. reaaliaikaisia kurssipalveluja
(Nordic Equity Level 1) ja reaaliaikaisia uutispalveluja

1,95 euroa/kk

Danske Analyysipalvelu
– Sisältää mm. analyysipalveluita, laajat
reaaliaikaiset pörssikurssit (Nordic Equity Level 2)
ja reaaliaikaisia uutispalveluja

8,95 euroa/kk

Danske Stream –palvelu
– Sisältää mm. Danske Streamer palvelun, analyysipalveluita,
laajat reaaliaikaiset kurssit (Nordic equity Level 2) ja reaaliaikaisia
uutispalveluita
19,95 euroa/kk

Nettisijoittajan palvelupaketit edellyttävät erillistä palvelusopimusta. Palvelupakettien sisältö on selostettu internetissä osoitteessa: www.danskebank.fi.
Danske Stream-asiakkaan välityspalkkiot: 0,15 %/0,25 % kun kaupankäynnin
volyymi 50 000 euroa/kk; 0,10 %/0,20 % kun kaupankäynnin volyymi
50 000-100 000 euroa/kk; 0,08 %/0,18 % kun kaupankäynnin volyymi yli
100 000 euroa/kk.
Danske Stream -palvelupaketin ensimmäinen välityspalkkiotaso tulee voimaan
paketista sopimista seuraavana pankkipäivänä. Seuraaville kaupankäynnin volyymin mukaan määräytyville välityspalkkiotasoille voi päästä aikaisintaan paketista 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.
Danske Reaaliaika -palvelupaketti on etuohjelmassa maksuton Danske Platinum Plus –paketin asiakkaille.
ARVOPAPERIKAUPPA VERKKOPANKISSA YRITYKSET
Danske Bankin verkkopankin kautta tehdyistä toimeksiannoista toteutuneista
kaupoista sekä ostoista että myynneistä peritään kauppahinnasta seuraavat
välityspalkkiot:
Markets Online
Markets Online Pro*
-asiakkaat
-asiakkaat
Suomi
Ruotsi
Tanska
Norja
Muut ulkomaiset
markkinapaikat

0,35 % (min. 8 €)

0,45 % (min. 20 €)

0,10 % (min. 8 €)

0,20 % (min. 20 €)

Danske Bankin verkkopankin kautta toteutuneista kaupoista ei peritä erillistä
selvitysmaksua. Jos kauppa kuitenkin toteutuu useassa osassa eri päivinä, peritään kaupasta minimitoimeksiantopalkkio 8 euroa / 20 euroa jokaiselta kaupan osalta/ päivä.
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Nettisijoittajan palvelupaketit yritysasiakkaille
Markets Online ilman palvelupakettia
– Sisältää viivästettyjä kurssipalveluja ja
laajat kansainväliset markkinapaikat
Markets Online Pro- palvelupaketti
– Sisältää reaaliaikaisia kurssipalveluja ja
Danske Markets tutkimustietokannan
käyttöoikeuden

Maksuton

115 euroa/kk/käyttäjä + alv

Nettisijoittajan palvelupaketit edellyttävät erillistä palvelusopimusta.
Palvelupakettien sisältö on selostettu internetissä osoitteessa: www.danskebank.fi.
ARVOPAPERIKAUPPA KONTTORISSA JA PUHELINPALVELUSSA
Helsingin Pörssissä toteutetut osakekaupat
– Helsingin Pörssissä toteutetuista kaupoista peritään
palkkio kauppahinnasta kultakin lajilta ja
toimeksiannolta sekä ostoista että myynneistä
0,75 %, min. 20 euroa
Ulkomaisissa pörsseissä toteutetut kaupat
Ulkomaisten arvopapereiden pörssikaupoista peritään palkkio kultakin lajilta ja
toimeksiannolta sekä ostoista että myynneistä sisältäen selvityskulut.
Jos kauppa toteutuu useassa osassa eri päivinä, peritään kaupasta minimitoimeksiantopalkkio 20 euroa / 40 euroa / 60 euroa jokaiselta kaupan osalta/
päivä.
Eurooppa:
Ruotsi
Tanska
Norja
Saksa
Alankomaat
Belgia
Espanja
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Itävalta

0,75 %, min. 20 euroa
0,75 %, min. 20 euroa
0,75 %, min. 20 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa

Portugali
Ranska
Sveitsi
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Tsekki
Unkari

1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa

Pohjois-Amerikka:
USA
Kanada
Meksiko

1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1,25 %, min. 60 euroa

Aasia/Australia:
Australia
Hong Kong
Japani

1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa

Palkkion lisäksi kauppahinnan yhteydessä veloitetaan kulloinkin voimassa olevat kaupasta mahdollisesti maksettavat paikalliset transaktio- tai muut verot.
Viivästysmaksu (kotimainen ja ulkomainen arvopaperikauppa)
Mikäli asiakas ei pysty toimittamaan myymiään arvopapereita tai maksamaan
ostamiaan arvopapereita markkinasääntöjen mukaisesti oikeana selvityspäivänä, peritään 1 % kauppahinnasta selvityskuluineen, min. 200,00 euroa.
Mikäli asiakas ei pysty toimittamaan myymiään arvo-osuuksia tai arvopapereita, peritään myös mahdolliset arvopaperikeskuksen (kuten Euroclear Finland Oy) kulut asiakkaalta.
Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan mahdolliset muut viivästyksestä
välittäjälle aiheutuneet kulut.
Kaupankäyntiin liittyvät erillisraportit
(kotimainen ja ulkomainen arvopaperikauppa)
– Todelliset kustannukset, vähintään
– Arvopapereiden lähettäminen asiakkaalle
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25,00 euroa
21,00 euroa

Merkintäoikeuksien kaupat

MUUT

– Sekä ostajalta että myyjältä peritään kauppahinnasta kultakin osakelajilta
ja toimeksiannolta
0,75 %, min. 20 euroa
– Merkintäoikeuksien suorakauppa
0,75 %, min. 20 euroa
– Joukkolainojen pikakauppaostot
Maksuton
– Joukkolainojen pikakauppamyynnit
Maksuton

Myymistään rahastosijoituksista pankki saa myynti- ja hoitopalkkiona merkintäpalkkion ja osuuden hallinnointipalkkiosta 0,085 % - 1,985 % /v.
Tutustu asiakkaan palkkioihin sijoitusrahastojen hinnastossa.
Tarjotessaan omaisuudenhoitopalveluita pankki saa asiakkailtaan sopimuksen
mukaisen omaisuudenhoitopalkkion.

JOUKKOLAINAT JA STRUKTUURIT

ARVOPAPERISÄILYTYS (ARVO-OSUUSTILI/ARVOPAPERITILI)
Yleistä säilytyksen hinnoittelusta

Joukko- ja indeksilainojen jälkimarkkinakaupasta pankki perii palkkion, joka on
enintään 4 prosenttia kauppahinnasta.
Uusmerkintöjen osalta palkkiot ja kulut ilmoitetaan erikseen kutakin joukko- tai
indeksilainaa koskevassa materiaalissa.
Palkkion lisäksi kauppahinnan yhteydessä veloitetaan kulloinkin voimassa olevat kaupasta mahdollisesti maksettavat paikalliset kulut sekä transaktio- tai
muut verot.

Säilytyksen hinnoittelu koskee edellä tässä hinnastossa mainittuja kaupankäynnin markkinapaikkoja. Muut markkinat hinnoitellaan erikseen.
Säilytyspalkkio peritään myös tyhjästä koti- tai ulkomaisesta arvo-osuus- tai
arvopaperitilistä niiltä kuukausilta, jolloin säilytystili on ollut voimassa.
Kotimaisten arvo-osuuksien säilyttäminen
– Danske Bankin kotimaisten joukkolainojen säilytys
Maksuton
– Kotimaisten arvo-osuuksien säilyttäminen
2,00 euroa/tili/kk
– Kotimaisten arvopapereiden arvon ylittäessä 1 milj. euroa
ylimenevältä osalta peritään 2,00 euron palkkion lisäksi
0,0025 % v/tili

OSAKEJOHDANNAISET
Kaupankäyntipalkkio
– Minimipalkkio johdannaisten kaupankäynnissä
– Osaketermiinit
– Indeksifutuurit
– Osakeoptiot

100 euroa TAI
0,5 % sopimusarvosta
0,25 % sopimusarvosta
3,00 % preemiosta

Selvityspalkkio
– Minimipalkkio optioiden toteuttamisessa
– Vakuudenvalvontapalkkio
(OMHEX; veloitetaan ainoastaan mikäli vakuutta vaaditaan)
– Ilmoitus asiakkaan vakuusvajeen kattamisesta

40 euroa
35 euroa/kk
20 euroa

Lisäksi asiakkaalta veloitetaan johdannaispörssien ja selvitysvälittäjien
Danske Bankilta perimät kulut.
Pörssin ulkopuoliset johdannaispalvelut hinnoitellaan erillisen tarjouksen
perusteella.

Ulkomaisten arvopapereiden säilyttäminen
– Danske Bank A/S osakkeiden säilytys
– Ulkomaisten arvopapereiden säilyttäminen

Maksuton
2,00 euroa/tili/kk

Ulkomaisen arvopaperisäilytyksen arvon ylittäessä 50 000 euroa ylimenevältä osalta peritään 2,00 euron palkkion lisäksi 0,15 % v/tili
Nettisijoittajan palvelupaketti asiakkaille yksi (1) kotimaisten arvo-osuuksien
säilytystili on maksuton
Arvopaperikauppaan liittyvät palkkiot
Muun välittäjän, kuin Danske Bankin, toteuttaman kaupan kirjaaminen
25,00 euroa/kirjaus
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Kotimaisten arvo-osuuksien ja arvopapereiden tilisiirrot
– Siirto toiselle Danske Bankissa olevalle säilytystilille/
arvo-osuus- tai arvopaperilaji/kirjaus
10,00 euroa /kirjaus
– Siirto muualla, kuin Danske Bankissa, olevalle arvo-osuustai säilytystilille/ arvo-osuus- tai arvopaperilaji/kirjaus
25,00 euroa/kirjaus
Ulkomaisten arvopapereiden tilisiirrot
– Siirto toiselle Danske Bankissa olevalle
säilytystilille/arvopaperilaji/kirjaus

20,00 euroa/ kirjaus

– Siirto toiseen säilyttäjäpankkiin tai vastaanotto
toisesta säilyttäjäpankista/arvopaperilaji/kirjaus

50,00 euroa / kirjaus

Oikeuksien ja rajoitusten kirjaaminen
– Tilirajoituksen ylläpitomaksu (6kk)
8,40 euroa
– Panttausrajoituksen ylläpitomaksu,
– pantinhaltijana Danske Bank
8,40 euroa
– pantinhaltijana muu kuin Danske Bank
8,40 euroa + alv
- Tilirajoitus, rahamarkkinat
25,00 euroa/tapahtuma
– Erärajoituksen kirjaaminen
16,80 euroa
– Ulosmittauksen, turvaamistoimenpiteen, konkurssin,
tai edunvalvonnan kirjaaminen
Maksuton
Osakemerkinnät
– Merkintätiedustelun lähettäminen ja toteuttaminen, kun Danske Bank ei
ole merkintäpaikkana
10,00 euroa
– Erittelylaskelman laatiminen kuluvalta vuodelta
20,00 euroa

Muut arvo-osuustiliin ja arvopaperisäilytykseen liittyvät palvelut
– Lajimuunto
5,00 euroa
– Ylimääräinen tili-ilmoitus tai tiliotteen jäljennös
10,00 euroa
– Muut erityispalvelut
ulkoiset kulut + 75,00 euroa/tunti
(muita erityispalveluja ovat esimerkiksi erikseen tilattava raportointi, yhtiökokoukseen osallistuminen, ulkomaisten verojen takaisinperintä tai muu palvelu)
Ulkomaisiin arvopapereihin liittyviä lisäpalkkioita
Ulkomaisten arvopapereiden kohdalla peritään lisäksi mahdolliset ulkomaisen
säilyttäjäpankin tai muun säilyttäjän veloittamat posti-, kuljetus-, vakuutus- ja
rekisteröintikulut. Mikäli kyseessä on rajanylisiirto ulkomaisesta arvopaperisäilytyksestä kotimaiselle tilille tai päinvastoin, tilisiirtomaksun lisäksi peritään arvopaperikeskusten, säilyttäjäpankkien tai muiden säilyttäjien veloittamat rajanylisiirtoon kohdistuvat palkkiot.
LASKUTUSKAUSI JA PALKKIOIDEN PERIMINEN
Arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin hoitoon liittyvien palkkioiden laskutuskaudet ovat 1.6.–30.11. ja 1.12.–31.5. Palkkiot veloitetaan asiakkaan hoitotililtä joulu- ja kesäkuussa. Ennakkoilmoitusta ei lähetetä laskun ollessa 10,00
euroa tai vähemmän laskutuskaudelta. Ulkomaisten arvopapereiden tilisiirtopalkkio peritään siirron tai normaalilaskutuksen yhteydessä.
Palveluhinnasto on nähtävissä Danske Bankin konttoreissa ja verkkopankissa.
Arvonlisäverollisten palvelujen hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 % 15.11.2017). Hinnastossa ilmoitetut hinnat sisältävät tällä
hetkellä voimassa olevan arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu.
Liikkeeseenlasku-, vakuudenhallinta- ja muut kuin hinnastossa mainitut palvelut hinnoitellaan erillisen tarjouksen perusteella.
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ARVOPAPERIPALVELUIDEN PALVELUMAKSUT

Henkilö- ja Yritysasiakkaat

Hinnat voimassa 3.1.2018 alkaen Danske Varainhoito, Danske Sijoitusneuvonta ja Danske Kaupankäynti asiakkaille

ARVOPAPERIKAUPPA VERKKOPANKISSA HENKILÖASIAKKAAT
Danske Sijoitusneuvonta ja Danske Kaupankäynti -palvelut

Danske Bankin verkkopankin kautta tehdyistä toimeksiannoista toteutuneista
kaupoista sekä ostoista että myynneistä peritään kauppahinnasta seuraavat
välityspalkkiot:
Välityspalkkiot verkkopankissa
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Kaupankäynnin volyymi Kaupankäynnin volyymi Kaupankäynnin volyymi
0-25 000 euroa/kk
25 000-100 000 euyli 100 000 euroa/kk
roa/kk
0,20 % min. 8 euroa
0,12 % min. 5 euroa
0,08 % min. 2 euroa
Danske Bankin verkkopankin kautta toteutuneista kaupoista ei peritä erillistä
selvitysmaksua. Jos kauppa kuitenkin toteutuu useassa osassa eri päivinä, peritään kaupasta minimitoimeksiantopalkkio 8/5/2 euroa jokaiselta kaupan
osalta/ päivä.
Nettisijoittajan palvelupaketit henkilöasiakkaille

Valitun palvelutason mukainen arvopaperikaupan välityspalkkiotaso tulee voimaan Danske Sijoitusneuvonta tai 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.
Danske Kaupankäyntipalvelussa välityspalkkioiden lähtötaso on aina taso 1.
Danske Sijoitusneuvonta palvelussa lähtötaso on 1-3 riippuen asiakkaan valitsemasta palvelutasosta: Online (taso 1), Laaja ja Yksilöllinen (taso 2) ja Räätälöity (taso 3).
Danske Reaaliaika -palvelupaketti on etuohjelmassa maksuton Danske Platinum Plus –paketin asiakkaille.
Danske Analyysi –palvelupaketti on maksuton Danske Sijoitusneuvonta ja Varainhoito Yksilöllinen sekä Räätälöity asiakkaille.
ARVOPAPERIKAUPPA VERKKOPANKISSA YRITYKSET

Danske Reaaliaikapalvelu
– Sisältää mm. reaaliaikaisia kurssipalveluja
(Nordic Equity Level 1) ja reaaliaikaisia uutispalveluja

1,95 euroa/kk

Danske Analyysipalvelu
– Sisältää mm. analyysipalveluita, laajat
reaaliaikaiset pörssikurssit (Nordic Equity Level 2)
ja reaaliaikaisia uutispalveluja

8,95 euroa/kk

Danske Stream –palvelu
– Sisältää mm. Danske Streamer palvelun, analyysipalveluita,
laajat reaaliaikaiset kurssit (Nordic equity Level 2) ja reaaliaikaisia
uutispalveluita
19,95 euroa/kk
Nettisijoittajan palvelupaketit edellyttävät erillistä palvelusopimusta. Palvelupakettien sisältö on selostettu internetissä osoitteessa: www.danskebank.fi.

Danske Bankin verkkopankin kautta tehdyistä toimeksiannoista toteutuneista
kaupoista sekä ostoista että myynneistä peritään kauppahinnasta seuraavat
välityspalkkiot:
Välityspalkkiot Markets Online
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Kaupankäynnin volyymi Kaupankäynnin volyymi Kaupankäynnin volyymi
0-25 000 euroa/kk
25 000-100 000 euyli 100 000 euroa/kk
roa/kk
0,20 % min. 8 euroa
0,12 % min. 5 euroa
0,08 % min. 2 euroa
Välityspalkkiot Markets Online Pro
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Kaupankäynnin volyymi Kaupankäynnin volyymi Kaupankäynnin volyymi
0-25 000 euroa/kk
25 000-100 000 euyli 100 000 euroa/kk
roa/kk
0,10 % min. 8 euroa
0,10 % min. 5 euroa
0,08 % min. 2 euroa
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Danske Bankin verkkopankin kautta toteutuneista kaupoista ei peritä erillistä
selvitysmaksua. Jos kauppa kuitenkin toteutuu useassa osassa eri päivinä, peritään kaupasta minimitoimeksiantopalkkio 8/5/2 euroa jokaiselta kaupan
osalta/ päivä.
Nettisijoittajan palvelupaketit yritysasiakkaille
Markets Online ilman palvelupakettia
– Sisältää viivästettyjä kurssipalveluja ja
laajat kansainväliset markkinapaikat
Markets Online Pro- palvelupaketti
– Sisältää reaaliaikaisia kurssipalveluja ja
Danske Markets tutkimustietokannan
käyttöoikeuden

Maksuton

115 euroa/kk/käyttäjä + alv

Nettisijoittajan palvelupaketit edellyttävät erillistä palvelusopimusta.
Palvelupakettien sisältö on selostettu internetissä osoitteessa: www.danskebank.fi.
ARVOPAPERIKAUPPA KONTTORISSA JA PUHELINPALVELUSSA
Danske Sijoitusneuvonta –palvelu:
Välityspalkkiot Markets Online
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Kaupankäynnin volyymi Kaupankäynnin volyymi Kaupankäynnin volyymi
0-25 000 euroa/kk
25 000-100 000 euyli 100 000 euroa/kk
roa/kk
0,20 % min. 8 euroa
0,12 % min. 5 euroa
0,08 % min. 2 euroa
Danske Kaupankäynti –palvelu:

Jos kauppa toteutuu useassa osassa eri päivinä, peritään kaupasta minimitoimeksiantopalkkio 20 euroa / 40 euroa / 60 euroa jokaiselta kaupan osalta/
päivä.
Eurooppa:
Ruotsi
Tanska
Norja
Saksa
Alankomaat
Belgia
Espanja
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Portugali
Ranska
Sveitsi
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Tsekki
Unkari

0,75 %, min. 20 euroa
0,75 %, min. 20 euroa
0,75 %, min. 20 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa

Pohjois-Amerikka:
USA
Kanada
Meksiko

1 %, min. 40 euroa
1 %, min. 40 euroa
1,25 %, min. 60 euroa

Aasia/Australia:

Helsingin Pörssissä toteutetut osakekaupat
– Helsingin Pörssissä toteutetuista kaupoista peritään
palkkio kauppahinnasta kultakin lajilta ja
toimeksiannolta sekä ostoista että myynneistä
0,75 %, min. 20 euroa
Ulkomaisissa pörsseissä toteutetut kaupat

Australia
Hong Kong
Japani

1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa
1,25 %, min. 60 euroa

Palkkion lisäksi kauppahinnan yhteydessä veloitetaan kulloinkin voimassa olevat kaupasta mahdollisesti maksettavat paikalliset transaktio- tai muut verot.

Ulkomaisten arvopapereiden pörssikaupoista peritään palkkio kultakin lajilta ja
toimeksiannolta sekä ostoista että myynneistä sisältäen selvityskulut.
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Viivästysmaksu (kotimainen ja ulkomainen arvopaperikauppa)
Mikäli asiakas ei pysty toimittamaan myymiään arvopapereita tai maksamaan
ostamiaan arvopapereita markkinasääntöjen mukaisesti oikeana selvityspäivänä, peritään 1 % kauppahinnasta selvityskuluineen, min. 200,00 euroa.
Mikäli asiakas ei pysty toimittamaan myymiään arvo-osuuksia tai arvopapereita, peritään myös mahdolliset arvopaperikeskuksen (kuten Euroclear Finland Oy) kulut asiakkaalta.
Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan mahdolliset muut viivästyksestä
välittäjälle aiheutuneet kulut.
Kaupankäyntiin liittyvät erillisraportit
(kotimainen ja ulkomainen arvopaperikauppa)
– Todelliset kustannukset, vähintään
– Arvopapereiden lähettäminen asiakkaalle

25,00 euroa
21,00 euroa

Merkintäoikeuksien kaupat
– Sekä ostajalta että myyjältä peritään kauppahinnasta kultakin osakelajilta
ja toimeksiannolta
0,75 %, min. 20 euroa
– Merkintäoikeuksien suorakauppa
0,75 %, min. 20 euroa
– Joukkolainojen pikakauppaostot
Maksuton
– Joukkolainojen pikakauppamyynnit
Maksuton
JOUKKOLAINAT JA STRUKTUURIT

Selvityspalkkio
– Minimipalkkio optioiden toteuttamisessa
– Vakuudenvalvontapalkkio
(OMHEX; veloitetaan ainoastaan mikäli vakuutta vaaditaan)
– Ilmoitus asiakkaan vakuusvajeen kattamisesta

40 euroa
35 euroa/kk
20 euroa

Lisäksi asiakkaalta veloitetaan johdannaispörssien ja selvitysvälittäjien
Danske Bankilta perimät kulut.
Pörssin ulkopuoliset johdannaispalvelut hinnoitellaan erillisen tarjouksen
perusteella.
ARVOPAPERISÄILYTYS (ARVO-OSUUSTILI/ARVOPAPERITILI)
Yleistä säilytyksen hinnoittelusta
Säilytyksen hinnoittelu koskee edellä tässä hinnastossa mainittuja kaupankäynnin markkinapaikkoja. Muut markkinat hinnoitellaan erikseen.
Arvopaperikauppaan liittyvät palkkiot
Muun välittäjän, kuin Danske Bankin, toteuttaman kaupan kirjaaminen
25,00 euroa/kirjaus
Kotimaisten arvo-osuuksien ja arvopapereiden tilisiirrot
– Siirto toiselle Danske Bankissa olevalle säilytystilille/
arvo-osuus- tai arvopaperilaji/kirjaus
10,00 euroa /kirjaus
– Siirto muualla, kuin Danske Bankissa, olevalle arvo-osuustai säilytystilille/ arvo-osuus- tai arvopaperilaji/kirjaus
25,00 euroa/kirjaus

Joukko- ja indeksilainojen jälkimarkkinakaupasta pankki perii palkkion, joka on
enintään 4 prosenttia kauppahinnasta.

Ulkomaisten arvopapereiden tilisiirrot
– Siirto toiselle Danske Bankissa olevalle
säilytystilille/arvopaperilaji/kirjaus

20,00 euroa/ kirjaus

Uusmerkintöjen osalta palkkiot ja kulut ilmoitetaan erikseen kutakin joukko- tai
indeksilainaa koskevassa materiaalissa.

– Siirto toiseen säilyttäjäpankkiin tai vastaanotto
toisesta säilyttäjäpankista/arvopaperilaji/kirjaus

50,00 euroa / kirjaus

Palkkion lisäksi kauppahinnan yhteydessä veloitetaan kulloinkin voimassa olevat kaupasta mahdollisesti maksettavat paikalliset kulut sekä transaktio- tai
muut verot.

Oikeuksien ja rajoitusten kirjaaminen

OSAKEJOHDANNAISET
Kaupankäyntipalkkio
– Minimipalkkio johdannaisten kaupankäynnissä
– Osaketermiinit
– Indeksifutuurit
– Osakeoptiot

100 euroa TAI
0,5 % sopimusarvosta
0,25 % sopimusarvosta
3,00 % preemiosta

– Tilirajoituksen ylläpitomaksu (6kk)
8,40 euroa
– Panttausrajoituksen ylläpitomaksu,
– pantinhaltijana Danske Bank
8,40 euroa
– pantinhaltijana muu kuin Danske Bank
8,40 euroa + alv
– Tilirajoitus, rahamarkkinat
25,00 euroa/tapahtuma
– Erärajoituksen kirjaaminen
16,80 euroa
– Ulosmittauksen, turvaamistoimenpiteen, konkurssin,
tai edunvalvonnan kirjaaminen
Maksuton
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Osakemerkinnät

LASKUTUSKAUSI JA PALKKIOIDEN PERIMINEN

– Merkintätiedustelun lähettäminen ja toteuttaminen, kun Danske Bank ei
ole merkintäpaikkana
10,00 euroa
– Erittelylaskelman laatiminen kuluvalta vuodelta
20,00 euroa
Muut arvo-osuustiliin ja arvopaperisäilytykseen liittyvät palvelut

Arvopaperisäilytyksen ja arvo-osuustilin hoitoon liittyvien palkkioiden laskutuskaudet ovat 1.6.–30.11. ja 1.12.–31.5. Palkkiot veloitetaan asiakkaan hoitotililtä joulu- ja kesäkuussa. Ennakkoilmoitusta ei lähetetä laskun ollessa 10,00
euroa tai vähemmän laskutuskaudelta. Ulkomaisten arvopapereiden tilisiirtopalkkio peritään siirron tai normaalilaskutuksen yhteydessä.

– Lajimuunto
5,00 euroa
- Ylimääräinen tili-ilmoitus tai tiliotteen jäljennös
10,00 euroa
- Muut erityispalvelut
ulkoiset kulut + 75,00 euroa/tunti
(muita erityispalveluja ovat esimerkiksi erikseen tilattava raportointi, yhtiökokoukseen osallistuminen, ulkomaisten verojen takaisinperintä tai muu palvelu)

Palveluhinnasto on nähtävissä Danske Bankin konttoreissa ja verkkopankissa.
Arvonlisäverollisten palvelujen hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 % 15.11.2017). Hinnastossa ilmoitetut arvolisäverollisten
palveluiden hinnat sisältävät tällä hetkellä voimassa olevan arvonlisäveron,
ellei toisin ole ilmoitettu.

Ulkomaisiin arvopapereihin liittyviä lisäpalkkioita

Liikkeeseenlasku-, vakuudenhallinta- ja muut kuin hinnastossa mainitut palvelut hinnoitellaan erillisen tarjouksen perusteella.

Ulkomaisten arvopapereiden kohdalla peritään lisäksi mahdolliset ulkomaisen
säilyttäjäpankin tai muun säilyttäjän veloittamat posti-, kuljetus-, vakuutus- ja
rekisteröintikulut. Mikäli kyseessä on rajanylisiirto ulkomaisesta arvopaperisäilytyksestä kotimaiselle tilille tai päinvastoin, tilisiirtomaksun lisäksi peritään arvopaperikeskusten, säilyttäjäpankkien tai muiden säilyttäjien veloittamat rajanylisiirtoon kohdistuvat palkkiot.
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