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Danica Select 
 

 

Som kunde i Danske Bank kan du vælge at 
oprette en pensionsopsparing i Danica Pension, 
som du investerer via Danica Select.  
 

Hvad er Danica Select?  
Med Danica Select får du maksimal indflydelse 
på investeringen af din pension, for du 
bestemmer selv, hvilke værdipapirer din 
pension skal investeres i.  
 
Du kan vælge mellem mere end 15.000 
forskellige værdipapirer fordelt på 17 børser 
rundt omkring i Europa og Nordamerika.  
 

Sådan får du Danica Select  
For at investere i Danica Select skal du 
indbetale et engangsbeløb på mindst 100.000 
kr. til pensionsopsparingen og fast indbetale 
mindst 50.000 kr. årligt til dine samlede 
pensionsopsparinger i Danske Bank og Danica 
Pension – heraf mindst 8.000 kr. til Danica 
Select.  
 
Er din opsparing i Danica Select 1.000.000 kr. 
eller derover, er ikke noget krav til fast årlig 
indbetaling.  

Sådan handler du i Danica Select  
Når du investerer via Danica Select skal du 
have en netbank aftale med banken. I tilknytning 
til din pension i Danica Pension får du en konto 
og et pensionsdepot, så du kan handle 
værdipapirer.  
 
Lovgivningen kræver, at det er Danica Pension, 
der ejer de værdipapirer, du handler. Du får 
derfor en fuldmagt til at handle på Danica 
Pensions vegne.  
 
Det betyder også, at du ikke kan udnytte brugs-
rettigheder og fordele i forbindelse med 
investering i aktier, f.eks. tivolikort eller 
fodboldbilletter.  
 
Med Danica Select er du selv ansvarlig for at 
skabe dit afkast, som kan være både positivt og 
negativt.  
 

Følg dine investeringer  
Du kan via netbank følge dine investeringer i dit 
depot og løbende få information om 
igangværende og gennemførte handler. 
 

Hvis du vælger ”Udvidet Investering” har du 
mulighed for at se nyheder og hente analyser 
fra de vigtigste aktiemarkeder, så du får et 
ekstra godt grundlag for at vælge de 
investeringer, der er rigtige for dig.  
 

Hvordan sikrer du dig og din familie 

økonomisk?  
Til pensionsopsparingen kan du desuden knytte 
forskellige forsikringsdækninger - f.eks. ved død, 
tab af erhvervsevne og fritagelse for indbetaling 
(præmiefritagelse). Ønsker du at knytte 
forsikringer til opsparingen, skal du give 
tilfredsstillende helbredsoplysninger.  
 

Priser for Danica Select  
Prisen for Danica Select består af  

 Gebyrer  

 Omkostninger ved beholdningen i 
Danica Select  

 Handelsomkostninger og rente  
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Gebyrer  
Fast årligt administrationsgebyr:           1.200 kr.  
Hvis Danica Pension sælger værdipapirer f.eks. 
som følge af overtræk  
på kontoen:*)                       150 kr.  
Tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat 
pr. fondskode:                                                    500 kr.  
*) Eventuelt gebyr betales halvårligt.  

 
Omkostninger ved beholdningen i Danica 
Select  
For danske og udenlandske værdipapirer, som 
er registreret i Værdipapircentralen gælder:  
 
Grundpris pr. Select depot med beholdning af 
obligationer pr. halvår:             100 kr.  
 
Procentdel af den nominelle 
omsætning/beholdningsændring:*) 0,001 pct.  
Pris pr. transaktion ved beholdningsændring                                                           
12,5 kr.  
*) Beregnes på basis af de nominelle beholdnings-
bevægelser i løbet af halvåret uanset årsag.  

 
For udenlandske værdipapirer, der ikke er 
registreret i Værdipapircentralen gælder 
desuden: *)  
 
 

Af kursværdien til og med  
500.000 kr.                                              3.0 promille  
Af kursværdien der overstiger 
500.000 kr.              1,5 promille  
*) Beregningen sker månedsvis på basis af papirtypens 
højeste kursværdi. Kursværdien opgøres hver måned til 
ultimokurs af den største nominelle beholdning i månedens 
løb. Derefter omregner vi kursværdien til danske kroner.  

 
Vi gør opmærksom på at en depotekspedition 
kan udløse flere gebyrer.  
 
Handelsomkostninger og rente  
Handelsomkostninger på Danica Select følger 
de til enhver tid gældende omkostninger for 
handel med værdipapirer i Danske Bank, jf. 
Investeringsbetingelserne afsnit ”Hvordan 
investerer du?” Handelsomkostningerne finder 
du på danskebank.dk.  
 
Renten af indestående og overtræk på Danica 
Select kontoen sættes af Danica Pension. 
Renten på indestående er pt. 0,40% pr. år. for 
beløb til og med 100.000 kr., 0,60% pr. år for 
den del af beløbet, der overstiger 100.000 kr. 
og 0,80% pr. år for den del af beløbet, der 
overstiger 500.000 kr. Renten på negativt 
indestående er pt. 0,00% pr. år.  

Vi beregner renten af en indbetaling fra dagen 
efter den er modtaget.  
 
Vi fastsætter handelsomkostninger og rente – 
og de kan løbende blive ændret. 
 
 
Det med småt!  
Når der investeres i værdipapirer, er det vigtigt 
at betragte afkastet over en årrække. Det 
samlede afkast påvirkes nemlig både af 
renteafkast, aktieudbytter og kursændringer i 
det enkelte år.  
 
Historisk har investering i værdipapirer givet et 
højere afkast end kontantrenten, men afkastet 
varierer og det kan betyde negativt afkast i 
enkelte år. Historisk afkast er ikke en pålidelig 
indikator for fremtidigt afkast.  
 

Flere oplysninger  
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen 
til at kontakte din rådgiver i Danske Bank. Du 
kan bestille et møde hos din rådgiver på 
www.danskebank.dk  
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Du kan læse mere om Danica Select i 
brochuren ”Danica Select – til dig, der kan og vil 
selv” og på www.danskebank.dk/pension 
 


