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1 Palkkiotyypit ja palkkiotyyppien minimi- ja maksimipalkkiot 

Danske Kaupankäynti Online Sijoituspalveluun kuuluvia palveluita ja tuotteita ei voi ostaa erikseen. 

1.1 Hallinnointikulu 

Danske Kaupankäynti Online – sijoituspalvelun alla olevista Sijoituspalvelun asiakassopimuksista veloitetaan hallin-
nointikulu ja siihen liittyvä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hallinnointikulua lasketaan säilytystilin ja rahas-
tosalkun yhteenlasketulle markkina-arvolle kertomalla markkina-arvo hallinnointikuluprosentilla.  
 
Hallinnointikuluprosentti määräytyy säilytystilin ja rahastosalkun yhteenlasketun markkina-arvon perusteella alla 
olevan taulukon mukaisesti. Kun markkina-arvo ylittää seuraavan varallisuusportaan tason, vaihtuu laskennassa käy-
tettävä hallinnointikuluprosentti automaattisesti. 
 
Hallinnointikulu on aina minimissään 24 euroa vuodessa (sisältäen arvonlisäveron 24 %). 
 

Omistusten markkina-arvo Hallinnointikulu %* Minimikulu vuodessa (sisältäen 

arvonlisäveron 24 %) 

25-30.000 € 0 % EUR 24,00 

30.000-75.000 € 0 % EUR 24,00 

75.000-200.000 € 0 % EUR 24,00 

200.000-500.000 € 0 % EUR 24,00 

500.000-1.000.000 € 0 % EUR 24,00 

1.000.000-2.500.000 € 0 % EUR 24,00 

2.500.000-5.000.000 € 0 % EUR 24,00 

yli 5.000.000 € 0 % EUR 24,00 

* Hallinnointikulua laskettaessa Hallinnointikuluun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero  

(24 %, 15.1.2018). 

 

1.2 Rahastokulu 

Hallinnointikulun lisäksi Danske Bank veloittaa Sijoituspalvelun asiakassopimuksen piirissä olevien rahasto-osuuk-
sien osalta rahastokulua. 
 
Rahastokulua lasketaan säilytystilin ja rahastosalkun yhteenlasketulle rahasto-osuuksien markkina-arvolle kerto-
malla markkina-arvo rahastokuluprosentilla. 
 

Rahastokulu % 0,40 % 
 
Rahasto-osuuksilla tässä dokumentissa tarkoitetaan Sijoituspalvelun asiakassopimuksen piirissä olevia sellaisia 
rahastoyhtiöiden hallinnoimia rahastoja, joista Danske Bank ei vastaanota jakelupalkkiota. Rahastokulu lasketaan 
aina todellisen rahasto-osuuksien markkina-arvon perusteella. Rahastokuluun lisätään kulloinkin voimassa oleva ar-
vonlisävero (24 %, 15.1.2018). 
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1.3 Rahastoihin liittyvät muut kustannukset 

Asiakkaalta ei veloiteta rahastojen merkintäpalkkiota Danske Bank A/S – konsernin hallinnoimista rahastoista. 
Danske Bank A/S – konsernin hallinnoimista rahastoista veloitetaan lunastuspalkkiota. Muiden kuin Danske Bank 
A/S -konsernin hallinnoimista rahastoista voidaan periä rahaston hinnaston mukainen merkintä- ja/tai lunastuspalk-
kio. Rahastojen palkkiot ilmenevät rahastojen hinnastosta, rahastoesiteestä ja avaintietoesitteestä. 
 
Danske Bank ei saa tähän sopimukseen liittyen välityspalkkioiden palkkionpalautusta, ellei tässä sopimuksessa tai 
muussa materiaalissa ole toisin kerrottu.  

1.4 Arvopaperikaupankäynnin palkkiot ja muut mahdolliset palkkiot 

Voimassa olevat kaupankäyntipalkkiot on ilmoitettu Arvopaperipalveluiden palvelumaksut -hinnastossa. Palkkioihin 
lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 % 15.1.2018). 
 
Ajantasainen Arvopaperipalveluiden palvelumaksut -hinnasto on saatavissa pankin verkkosivuilta ja pankin kontto-
reista ja sen voi tilata paperilla puhelimitse pankin asiakaspalvelusta. Arvopaperipalveluiden palvelumaksut -hin-
nasto on Danske Kaupankäynti Online – sijoituspalvelusta tehtävän sopimuksen liitteenä. 
 
2 Palkkiolaskenta ja palkkion veloitus 

Palkkiolaskenta alkaa kun Sijoituspalveluiden asiakassopimus on allekirjoitettu. 
 
Palkkio lasketaan viikoittain ja veloitetaan neljännesvuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Palkkioveloitus 
tehdään Sijoituspalvelun asiakassopimukseen liitetyltä hoitotililtä.  

Asiakas vastaa siitä, että hoitotilillä on sijoituspalvelun veloituksiin tarvittava kate. Mikäli  hoitotilillä ei ole ka-
tetta, pankilla on oikeus valintansa mukaan myydä asiakkaan Danske Sijoituspalvelun piiriin kuuluvia säilytys-
tilillä tai rahastosalkussa olevia asiakkaan rahoitusvälineitä veloitusten tekemiseksi. Asiakas on velvollinen 
suorittamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaan. 
 
Sijoituspalvelun asiakassopimuksen päättyessä siihen mennessä kertyneet palkkiot peritään hoitotililtä säily-
tyksen lopettamispäivänä. 
 
3 Palkkiomaksuerittely 

Laskutuskauden palkkioista kootaan palkkiomaksuerittely, joka toimitetaan asiakkaan verkkopankin dokumenttiarkis-
toon samaan aikaan palkkioveloituksen kanssa. Palkkiomaksuerittelyssä raportoidaan säilytystili/rahastosalkkukoh-
taisesti veloitetut kulut.  
 
4 Hintojen muuttaminen 

Pankki voi muuttaa Danske Kaupankäynti Online -sijoituspalvelun hintoja Danske Sijoituspalvelun yleisten ehtojen 
sopimuksen muutoksia koskevan kohdan mukaisesti. Asiakkaan muita sijoituspalveluita ja – tuotteita koskevia erilli-
siä tuote- ja palvelukohtaisia hinnastoja voidaan muuttaa paitsi Danske Kaupankäynti Online -sijoituspalvelua koske-
van sopimuksen ehtojen myös kyseisiä palveluita kokevien ehtojen mukaisesti.  
 


