Omkostninger og satser for Danica Link
p ri vate

Priser pr. 1. januar 2021
Fast årligt gebyr
Administrationsgebyr ved udbetaling før tid eller flytning af en pensionsordning
Omkostninger i procent af indskud:
−
0-100.000 kr.
−
over 100.000 kr.
Omkostninger i procent af løbende indbetaling:
−
0-53.800 kr.
−
53.800 – 100.000 kr.
−
over 100.000 kr.
Omkostninger i procent af ordningens værdi:
−
0-550.000 kr.
−
over 550.000 kr.
Kurtage af handler oprettet via Din Netpension eller Danske Netbank
Køb/salg
Kurtage af handler oprettet via Danica Pension
Køb ved løbende indbetalinger og engangsindbetalinger
Salg ved løbende udbetalinger og engangsudbetalinger
Salg til betaling af omkostninger og forsikringer
Køb/Salg ved henvendelse til Danica Pensions hovedkontor eller en filial i Danske Bank
0 - 100.000 kr.
Over 100.000 kr.
Minimumsgrænse for indskud
Minimum startindskud
Rente*
Rente af indestående på særlig Link-konto
Debetrente på særlig Link-konto
Årlig omkostning for udbetalingsgarantierne**
Udbetalingsgaranti I

492 kr.
1.900 kr.
2%
0%
3%
2%
0%
0,6%
0%
0%
0,15%
0,15%
0%
0,75% dog maks. 500 kr.
0,5%
25.000 kr.
0%
0%
0,05% - 1,50%

Satser for gebyrer og omkostninger er anmeldt til Finanstilsynet af Danica Pension. Satserne kan ændres ved ny anmeldelse.
* Renten følger Nationalbankens diskonto og indbetalinger sker med valør dagen efter indbetaling
** Omkostningen er i pct. af den garanterede værdi og er afhængig af antal år til pensionering og aktieandelen i den del af depotet, som ikke er placeret i omlægningsafdelingen.
For investeringsfondene afholdes omkostninger forbundet med forvaltningen af opsparingen inde i de benyttede investeringsfonde. Disse omkostninger fratrækkes før beregning
af fondenes investeringsafkast, og opgøres i nøgletallet Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP).
Danica Pension modtager provision i forbindelse med formidling af investeringsfondene. Denne provision er indeholdt i fondens ÅOP.
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