
Gebyrer  
 
Fondshandel og Lokal Puljeinvest 
 

1. september 2022 Side 1 af 2 sider 

Danske obligationer 

920331/905234 

 

Kurtage ved køb/salg: 

 

1,5 ‰, min. kr. 175,00  

 

Kurstillæg/-fradrag 0,20 kurspoint 

Udenlandske obligationer 

905279 

Kurtage ved køb/salg 

 

0,50 % af kursværdi 

min. kr. 500,00 

     + evt. udenlandske omk. 

Danske aktier og 

investeringsbeviser 

905272/905273 

Kurtage ved køb/salg:  

Kursværdi indtil kr. 100.000,00 

 

 

 

Kursværdi kr. 100.000,00 og derover 

 

0,75 % af kursværdi 

min. kr. 175,00  

maks. kr. 500,00  

 

0,50 % af kursværdi 

Aktier – danske, unoterede  Kurtage ved køb/salg 1 % af kursværdi 

 min. kr. 500,00 

Udenlandske aktier, 

investeringsbeviser og  

ETF m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Valutavekslings-

omkostninger 

Kurtage ved køb/salg: 

Nordiske 

 

Udvalgte europæiske og USA 

 

 

 

Øvrige 

 

 

Ved handel med udenlandske 

værdipapirer betales 

vekslingsomkostninger, når afregningen 

sker via en dansk kronekonto: 

 

Valutakurstillæg/-fradrag på udvalgte 

valutaer oplyst i dkr. pr. 100 enheder.: 

Valuta: 

EUR 

USD 

NOK 

SEK 

GBP 

CHF 

JPY 

 

Kontakt banken for oplysning om øvrige 

valutaer. 

 

Eks.: Hvis EUR-kursen er 745,80 på 

købstidspunktet for 100 euro, vil 

vekslings-kursen være 745,80 + 2,20 = 

748,00 kr. 

 

Som danske 

 

1 % af kursværdi 

 min. kr. 500,00  

+ evt. udenlandske omk. 

 

1,25 % af kursværdi 

min. kr. 500,00  

+ evt. udenlandske omk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,20 

2,15 

0,30 

0,30 

2,70 

2,20 

0,17 

Tegningsretter 

905272 

Kurtage ved køb/salg 1 % af kursværdi 

 min. kr. 100,00 

dog maks. kursværdien 

Tegningsretter                       

– udenlandske  

905279 

Kurtage ved køb/salg 

 

1 % af kursværdi 

min. kr. 175,00 

+ evt. udenlandske omk.  



Gebyrer  
 
Fondshandel og Lokal Puljeinvest 
 

1. september 2022 Side 2 af 2 sider 

Interne handler Handel mellem egne/ægtefælles depoter  

kr. 175,00 pr. handel 

Aktieemission i 

udenlandske aktier 

 1 %, af kursværdien 

min. kr. 250,00  

+ evt. udenlandske omk. 

Kurskontrakt 

 

Se under lån og kreditter  

Lokal Puljeinvest Årligt administrationsgebyr for de enkelte 

puljer: 

Korte obligationer 

Obligationer 

Mixpulje Minimum 

Mixpulje Lav 

Mixpulje Mellem 

Mixpulje Høj 

Mixpulje Maximum 

Danske Aktier 

Globale Aktier 

 

Gebyr for at træde ind i en pulje 

Gebyr for at træde ud af en pulje 

Gebyr for at ændre en pulje 

 

 

0,25 % 

0,25 % 

0,60 % 

0,60 % 

0,85 % 

1,10 % 

1,20 % 

1,25 % 

1,25 % 

 

0 kr. 

0 kr. 

0 kr. 

   

   

I alle handler efterlever Kreditbanken reglerne om ”Best execution” jf. MiFID. Det betyder i praksis, at en kunde altid 
opnår den bedst mulige kurs, når der handles værdipapirer. 
 
Med hensyn til gebyrer for handel med værdipapirer i Kreditbankens NetBank henviser vi til Gebyrer for 
selvbetjeningssystemer. 


