Priser for Danica Select
Priser pr. 1. januar 2020
Mindste grænser for indbetaling
For at oprette en Danica Select pensionsordning, skal du som minimum indbetale et indskud på

100.000 k.r.

Derudover skal dine årlige indbet alinger mindst udgøre 100.000 k r. pr. år i samlet pensionsindbetali ng til Danica
Pension og/eller Danske Bank.
Ved indskud på 1 million kr . eller derover er der ingen krav til den årlige løbende indbetaling.

Gebyrer
Danica Select har et fast årligt administrationsgebyr på
Sælger Danica Pension dine værdi papirer – f.eks. som følge af overtræk på kontoen, trækkes et gebyr på ***
Ved tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat trækkes et gebyr pr. fondskode på
Administrationsgebyr ved udbetaling før tid eller flytning af en pensionsordning

1.200 kr.
150 kr.
500 kr.
1.875 kr.

Omkostninger ved beholdningen i Danica Select
For danske og udenlandske værdipapirer, som er registreret i Værdipapir centralen gælder:
Grundpris pr. select-depot med beholdning af obligationer pr. halvår
Procentdel af de n nominelle omsætning/beholdningsændring*
Pris pr. transaktion ved beholdningsændringer

100 kr.
0,001 procent
12,50 kr.
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For udenlandske værdipapirer, som ikke er registreret i Værdipapir centralen gælder desuden**
Af kursværdien til og med 500.000 kr .
Af kursværdi der oversiger 500.000 kr.

3,0 promille
1,5 promille

Vi gør opmærksom på, at en depotekspedition kan udløse flere geb yrer.

Handelsomkostninger og rente
Handelsomkostningerne på Danica Select følger de til en hver ti d gældende omkostninger for handel med værdipapirer i Danske Bank, jvf. Investeringsbetingelserne afsnit ”Hvordan investerer du?” Handelsomkostningerne finder du på danskebank.dk
Renten af indestående og overtræk på select -kontoen følger Nationalbankens diskontosats. Vi beregner renten af
en indbetaling fra dagen efter, den er modtaget .
Vi fastsætter handelsomkostninger og rente – og de kan løbende blive ændret.
Satser for gebyrer og omkostninger er anmeldt til Finanstilsynet og kan kun ændres ved at lave en ny anmelde lse.
Tilkøber du ekstra services og/eller produkter af Danske Bank, betaler du særskilt for dem i henhold til Danske Banks til enhver tid g ældende priser.
* Beregnes på basis af de nominelle beholdningsbevægelser i løbet af halvåret uanset årsag
**Beregningen sker måned svis på basis af papirtypens højeste kursværdi. Kursværdien opgøres hver måned til ultimokurs af den største nominelle b eholdning i månedens løb. Derefter omregner vi kursværdien til danske kroner.
*** Eventuelt gebyr/gebyrer betales halvårligt.
Danica Pension modtager formidlingsprovision fra Danske Invest .

Forsikringsselskabet Danica,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999
CVR-nr. 25 02 06 34
København DK

Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab
CVR-nr. 24 25 61 46
København DK

