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Gældende pr. 11-01-2022

Investeringspleje

Lokal Puljeinvest, administrationsgebyr Mixpulje Minimum 0,50 %
af gennemsnitligt indestående 
på Puljekonto

Lokal Puljeinvest, administrationsgebyr Mixpulje Lav 0,75 %
af gennemsnitligt indestående 
på Puljekonto

Lokal Puljeinvest, administrationsgebyr Mixpulje Middel 0,85 %
af gennemsnitligt indestående 
på Puljekonto

Lokal Puljeinvest, administrationsgebyr Mixpulje Høj 0,90 %
af gennemsnitligt indestående 
på Puljekonto

Lokal Puljeinvest, administrationsgebyr Mixpulje Maksimum 0,95 %
af gennemsnitligt indestående 
på Puljekonto

Lokal Puljeinvest, indtræden/udtræden/skift af pulje 0 kr.

Porteføljeplejeaftale 1.000 kr. pr. halvår**

Kurtage, handel via netbank

Kurtage, danske, finske, norske og svenske aktier og investeringsbeviser 0,15 % af kursværdi. Minimum 29 kr.

Kurtage, øvrige udenlandske aktier 0,50 % af kursværdi. Minimum 150 kr.***

Kurtage, obligationer 0,10 % af kursværdi. Minimum 50 kr.

Kurtage, aktier på OTC-listen 1,00 % af kursværdi. Minimum 500 kr.

Kurtage, unoterede danske aktier og investeringsforeninger**** 1,00 % af kursværdi. Minimum 175 kr.

Kurtage, unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger 1,00 % af kursværdi. Minimum 500 kr.

Kurtage, handel via rådgiver

Kurtage, danske, finske, norske og svenske aktier og inv.beviser, herunder indløsning,  
ved beløb op til 100.000 kr.

0,75 %
af kursværdi.  
Min./maks. 175/500 kr.

Kurtage, danske, finske, norske og svenske aktier og inv.beviser, herunder indløsning,  
ved beløb over 100.000 kr.

0,50 % af kursværdi

Kurtage, øvrige udenlandske aktier, herunder indløsning, ved beløb op til 100.000 kr. 1,00 %
af kursværdi. 
Min./maks. 400/750 kr.***

Kurtage, øvrige udenlandske aktier, herunder indløsning, ved beløb over 100.000 kr. 0,75 % af kursværdi***

Kurtage, danske obligationer ved beløb op til 3.000.000 kr. 0,15 %
af kursværdi.  
Min./maks. 175/3.000 kr.

Kurtage, danske obligationer ved beløb over 3.000.000 kr. 0,10 % af kursværdi

Kurtage, udenlandske obligationer ved beløb op til 3.000.000 kr. 0,25 %
af kursværdien.  
Min./maks. 400/3.750 kr.

Kurtage, udenlandske obligationer ved beløb over 3.000.000 kr. 0,125 % af kursværdi

Kurtage, aktier på OTC-listen 1,00 % af kursværdi. Minimum 500 kr.

Kurtage, unoterede danske aktier og investeringsforeninger**** 1,00 % af kursværdi. Minimum 175 kr.

Kurtage, unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger 1,00 % af kursværdi. Minimum 500 kr.

Fondshandler i udenlandsk valuta afregnes til en aktuel markedskurs med tillæg/fradrag på valutakursen.  
Vi henviser til ”Prisoversigt – Udlandsforretninger”

**  Ved fuldmagt på aftalen tillægges gebyret moms 
*** Priser inkl. udenlandske omkostninger, bortset fra eventuel børsgebyr og skat
****  Omkostninger ved handel med unoterede kapitalandele (værdipapirer) i pensionsdepot, se ”Øvrige priser”

Depot og værdipapirhandel
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Gældende pr. 01-05-2022

Kurtage, handel i øvrigt

3. parts handel, hvor der handles udenlandske papirer med anden modpart end  
Sparekassen Kronjylland

1.000 kr. pr. handel

Erhvervsaktier, beholdningsændringer på pantsatte egne aktier 200 kr. pr. fondskode 

Erhvervsaktier, etablering/indlevering af pantesatte egne aktier 200 kr. pr. fondskode 

Kurtage, aktie- og tegningsretter, danske, finske, norske, svenske og øvrig udland 1,00 % af kursværdi. Minimum 100 kr.

Kurtage ved handel mellem egne depoter (samme fondskode/mængde/pris) halv kurtage

Kurtage ved handel mellem egne depoter (samme fondskode/mængde/pris) i forbindelse 
med ophævelse af pensions- og børneopsparingsdepoter

75 kr. pr. transaktion

Depotopbevaring

Depotopbevaring af diverse effekter 50 kr. pr. stk. pr. år*

Depotgebyr opkrævet manuelt 100 kr. pr. depot 

Navne- og afnotering af fysiske værdipapirer 150 kr. pr. fondskode 

Opbevaring af pantebreve i depot, restgæld op til 500.000 kr.
Dette produkt kan ikke oprettes, men er kun tilgængeligt for kunder, der allerede har pantebreve opbevaret i depot.

0,20 %
af højeste restgæld i året.  
Minimum 160 kr.*

Opbevaring af pantebreve i depot, restgæld over 500.000 kr.
Dette produkt kan ikke oprettes, men er kun tilgængeligt for kunder, der allerede har pantebreve opbevaret i depot.

0,125 % af højeste restgæld i året*

Opbevaring af fysiske værdipapirer i depot, af kursværdien op til 500.000 kr. 
Dette produkt kan ikke oprettes, men er kun tilgængeligt for kunder, der allerede har fysiske værdipapirer opbevaret i depot.

0,20 %
af højeste kursværdi i året.  
Minimum 160 kr.*

Opbevaring af fysiske værdipapirer i depot, af kursværdien over 500.000 kr. 
Dette produkt kan ikke oprettes, men er kun tilgængeligt for kunder, der allerede har fysiske værdipapirer opbevaret i depot.

0,125 % af højeste kursværdi i året.*

Opbevaring af udenlandske værdipapirer i depot, af kursværdien op til 500.000 kr. 0,30 %
af højeste kursværdi i året.  
Minimum 250 kr.*

Opbevaring af udenlandske værdipapirer i depot, af kursværdien over 500.000 kr. 0,20 % af højeste kursværdi i året.*

Overførsel af åbent depot og sikkerhedsdepot til andet pengeinstitut
(Gælder dog ikke børneopsparingsdepoter)

250 kr. 
pr. depot + gebyr pr. fondskode
i henhold til nedenstående

Overførsel af fondskode fra et depot til andet depot/pengeinstitut 100 kr. pr. fondskode. Maksimum 500 kr.

Overførsel af udenlandsk fondskode fra et depot til andet depot/pengeinstitut 500 kr. pr. fondskode 

Øvrige priser

Kursskæring, obligationshandel 0,2 kurspoint pr. handel

Porteføljeplejerapport 50 kr. pr. rapport 

Registrering af investeringsfuldmagt og VP-spørgeadgang på ekstern fuldmagtshaver 500 kr. pr. registrering

Registrering af rettighed til at deltage på generalforsamling i et udenlandsk selskab  
omfattet af aktionærrettighedsdirektivet 

500 kr. pr. registrering** 

Rentemeddelelse/udbyttebrev, udenlandske værdipapirer 30 kr. pr. brev/meddelelse*

Rentemeddelelse/udbyttebrev/udløb og oplysning om udtræk 16 kr. pr. brev/meddelelse*

Skifteretsdepoter, oprettelse 350 kr. pr. depot 

Udskrifter, værdipapirer i depot 18 kr. pr. udskrift*

Unoterede kapitalandele (værdipapirer) i pensionsdepot, håndteringsgebyr ved køb 3.000 kr. pr. handel

Unoterede kapitalandele (værdipapirer) i pensionsdepot, kurtage ved efterfølgende salg 1,00 % af kursværdi. Minimum 175 kr.

Fondshandler i udenlandsk valuta afregnes til en aktuel markedskurs med tillæg/fradrag på valutakursen.  
Vi henviser til ”Prisoversigt – Udlandsforretninger”

*   Gebyret tillægges moms
**  Sparekassen Kronjyllands udlæg til depotbanker for registreringen beregnes udover de anførte priser. 

Depot og værdipapirhandel
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Gældende pr. 01-04-2018

VP Securities (Værdipapircentralen)

VP Securities (Værdipapircentralen), frigivelse af kontantbeløb 200 kr. pr. transaktion

VP Securities (Værdipapircentralen), frigivelse af papir til tredje mand 200 kr. pr. handel

VP Securities (Værdipapircentralen), registrering og ophør med registrering 200 kr. pr. fondskode 

Aktier registreret i VP Securities (Værdipapircentralen)**

Meddelelse om beholdningsændring 16 kr. pr. meddelelse

Transaktionsgebyr ved beholdningsændring 18 kr. pr. transaktion

Transaktionsgebyr i øvrigt 18 kr. pr. transaktion*

Udskrift, øvrige 16 kr. pr. udskrift*

Obligationer registreret i VP Securities (Værdipapircentralen)

Fondskodegebyr 26 kr. pr. fondskode*

Kontogebyr*** 50 kr. pr. depot*

Meddelelse om beholdningsændring 16 kr. pr. meddelelse

Rentemeddelelse 16 kr. pr. meddelelse*

Transaktionsgebyr, beholdningsændring 18 kr. pr. transaktion

Transaktionsgebyr, øvrige 18 kr. pr. transaktion*

Udløb, udtrækningsmeddelelse 16 kr. pr. meddelelse*

Udskrift, øvrige 16 kr. pr. udskrift*

Pantebreve

Ejerskifte- og ekstraordinær afdrag på deponerede pantebreve 140 kr. pr. pantebrev*

Ekstraordinær indfrielse af deponerede pantebreve 140 kr. pr. pantebrev 

Inkasso, fremsendelse af deponerede pantebreve til inkasso 200 kr. pr. pantebrev 

Notering af sekundær håndpant/særlige oplysninger på deponeret pantebrev 500 kr. pr. notering 

Opsigelsesbrev på deponerede pantebreve 16 kr. pr. brev*

Påkravsbrev, deponerede pantebreve 130 kr. pr. brev*

Påtegninger på deponerede pantebreve 500 kr. pr. påtegning 

Rykningspåtegning på deponerede pantebreve på foranledning af debitor 700 kr. pr. pantebrev 

Terminsopkrævning af ydelse på deponerede pantebreve 42 kr. pr. termin pr. pantebrev*

*    Gebyret tillægges moms
**  Opbevaringsafgiften betales af de børsnoterede selskaber
*** Indeholder depotet også VP-aktier, nedsættes gebyret forholdsmæssigt. Indeholder depotet kun VP-aktier, beregnes gebyret ikke.  
 Er depotet tomt, men tilmeldt VP, beregnes kontogebyret.

Depot og værdipapirhandel


