
Danske Investering Online er en løsning til dig, der er aktiv 
investor, og som selv vil handle. I et og samme system får du 
overblik over hele din økonomi og kan gennemføre alle handler 
med værdipapirer.

Hvad får du med Danske Investering Online?
Fordelene ved Danske Investering Online er bl. a.

• kurtage ned til 0,05 procent, når du handler via
Danske Netbank

• adgang til Udvidet investering i netbanken, som bl.a. giver
dig overblik over kurser, nyheder, analyser og afkast

• adgang til realtidskurser fra Nasdaq OMX i København,
Stockholm og Helsinki

• mulighed for at handle værdipapirer med den særlige
kurtage via alle vores selvhjælpsløsninger som netbank,
mobilbank og tabletbank.

Derudover kan du handle værdipapirer på 22 børser og 
strakshandle på udvalgte værdipapirer indtil kl. 22 på hverdage, 
uanset hvilken af vore selvbetjeningsløsninger du vælger.

Kurtagerabat
Jo mere du handler, jo billigere bliver det, fordi du får adgang til 
en ”kurtagetrappe”, hvor kurtagen kan komme helt ned på 0,05 
procent, og hvor minimumskurtagen er sat til 29 kr.

Når du kan opnå så lave kurtagesatser i Danske Investering 
Online, er det, fordi vi forudsætter, at du selv investerer via 
Danske Netbank og uden brug af bankens specialister.

Opdateret på nyheder og analyser hele døgnet
Du kan holde dig orienteret om udviklingen på de finansielle 
markeder hele døgnet. Det gør du via Udvidet investering i 
netbank, hvor du blandt andet får adgang til: 

• opdateringer og kommentarer fra Danske Markets Equities
• nyheder fra Thomson Reuters og Ritzau Finans
• internationalt markedsoverblik
• afkastberegninger på dine egne værdipapirbeholdninger.

Hvad koster Danske Investering Online?
Danske Investering Online koster for tiden 100 kr. om  
måneden plus kurtage for dine handler. Men du skal hverken 
betale ekstra for adgangen til Udvidet investering i netbank, 
hvor prisen er 75 kr. om måneden, eller for adgangen til 
realtidskurser, som koster 5 Euro om måneden.

Hvordan får du Danske Investering Online?
Du kan bestille Danske Investering Online via Danske Netbank 
under din aftaleoversigt. Har du ikke Danske Netbank i dag, 
kan du bestille den på www.danskebank.dk eller i en af vores 
afdelinger.

Du kan når som helst opsige aftalen om Danske Investering 
Online – du skal blot gå i netbanken og afmelde den under din
aftaleoversigt.

Mere om Danske Investering Online
Du kan læse mere om Danske Investering Online på 
www.danskebank.dk og på faktaarkene

• Priser for handel med værdipapirer
• Udvidet investering i netbank.

Du kan få faktaarkene i alle vores afdelinger eller på
vores hjemmeside.

Danske Investering Online tilbydes alene til privatkunder

Danske Investering Online 
– til den aktive investor
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Helt enkelt betyder kurtagetrappen i Danske Investering Online, 
at jo mere du handler, jo lavere bliver kurtagen.  

Sådan fungerer kurtagetrappen 
Kurtagetrappen gælder for handler med aktier og aktie-
baserede investeringsforeninger. Kurtagen fastsætter vi ud 
fra kursværdien på de handler, der er sat kurs på.  

Handler uden kurtage er ikke omfattet. Det gælder også 
handler med obligationer, obligationsbaserede investerings-
foreninger, blandede investeringsforeninger og strukturerede 
produkter, hvor du betaler de almindelige priser – dem kan du 
finde på www.danskebank.dk/priser. 

Derudover gælder følgende:
l Du skal handle via Danske Netbank
l Vi beregner din omsætning ud fra de aktier og aktie-
  baserede investeringsforeninger, du har handlet via 
  Danske Netbank
l Din omsætning opgøres i danske kroner. Handler du i 

fremmed valuta, bestemmer vi den kurs, der bruges til at 
veksle til danske kroner

l Kurtagesatsen fastsættes ud fra den af de to foregående 
måneder, hvor du har handlet mest. Det vil sige, at 
kurtagesatsen i maj er bestemt på baggrund af din 
omsætning i marts eller april

l Vi fastsætter kurtagesatsen den første bankdag hver 
  måned om morgenen – den gælder måneden ud
l Kurtagetrappen er personlig – kurtagesatsen er dermed 

omfattet af vilkårene for depotejere.

Trappen har tre trin, har du ikke tidligere handlet aktier via 
Danske Netbank, placerer vi dig den første måned på trappens 
trin 1. Herefter kan vi beregne din nye kurtagesats. 

Har du tidligere handlet via Danske Netbank, når du får 
Danske Investering Online, beregner vi automatisk din 
samlede omsætning for de to foregående måneder og 
fastsætter kurtagesatsen ud fra det. Allerede næste 
bankdag vil du kunne handle til den nye kurtagesats. 

Hvordan følger du med i udviklingen? 
Hver nat tæller vi månedens samlede omsætning op, så du 
altid har overblik over, hvor meget du har handlet via Danske 
Netbank. Du kan følge med via skærmbilledet ”kurtagetrappe” i 
netbanken. 

Kurtagetrappe for Danske Investering Online
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Trin 1 

Trin 2 

Trin 3 

Mindste kurtage i danske kroner 

Omsætning pr. måned i danske kroner

0 – 199.999  

200.000 – 399.999  

400.000 og op efter

Norden 1)

0,100 %

0,075 %

0, 050 %

29,00

Europa og USA 2)

0,500 %

0,400 %

0,350 %

149,00 

Placering på trappens trin

1) Danmark, Finland, Norge og Sverige
2) England, Frankrig, Holland, Irland, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland. USA omfatter NYSE og NASDAQ.


