
  
 

 Side 1 af 1 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K 
Tlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85 

 

D
an

sk
e 

B
an

k 
A

/S
. C

V
R

-n
r.

 6
1

 1
2

 6
2

 2
8

 - 
K

øb
en

ha
vn

 

K u r t a g e t r a p p e  f o r  D a n s k e  I n v e s t e r i n g  O n l i n e  
  

 

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 aktiebaserede investeringsforeninger. Kur-
tagen 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, obliga-
tionsbaserede investeringsforeninger, blan-
dede investeringsforeninger og strukturerede 
produkter, hvor du betaler de almindelige 
priser � dem kan du finde på 
www.danskebank.dk/priser. 
 

Derudover gælder følgende. 
• Du skal handle via Danske Netbank. 
• Vi beregner din omsætning ud fra de aktier 

og aktiebaserede investeringsforeninger, du 
har handlet via Danske Netbank. 

• Din omsætning opgøres i danske kroner. 
Handler du i fremmed valuta, bestemmer vi 
den kurs, der bruges til at veksle til danske 
kroner. 

• 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. 

• Vi fastsætter kurtagesatsen den første 
bankdag hver måned om morgenen � den 
gælder måneden ud. 

• Kurtagetrappen er personlig � kurtagesats-
en er dermed omfattet af vilkårene for 
depotejere. 

 
Placering på trappens trin 
Trappen har tre trin. Har du ikke tidligere hand-
let 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 omsæt-
ning op, så du altid har overblik over, hvor 
meget du har handlet via Danske Netbank. Du 
kan følge med via skærmbilledet �kurtage-
trappe� i netbanken. 

 Omsætning pr. måned i 
danske kroner 

Norden 1) Europa og USA 2) 

Trin 1 0 � 199.999 0,100 % 0,500 % 
Trin 2 200.000 � 399.999 0,075 % 0,400 % 
Trin 3 400.000 og op efter 0,050 % 0,350 % 
Mindste kurtage i danske kroner 29,00 149,00 
1) Danmark, Finland, Norge og Sverige 
2) England, Frankrig, Holland, Irland, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland. USA omfatter NYSE og NASDAQ.


