Tillæg til ’Aftale om Netbank Privat’ og ’Basisaftale om handel med værdipapirer’

Betalinger, overførsler og kontoudskrifter i Netbank Privat er gratis. Dog beregnes 15 kr. pr. stk. såfremt der ønskes fremsendelse af
særskilt kvittering. Beløbet opkræves hver måned.

Åbningstider
Netbank generelt
Forespørgsel konti, depoter og oversigter

mandag – lørdag kl. 05.00 – 03.00
lørdag – søndag kl. 06.00 – 04.00

Netbank værdipapirhandel
Registrering af markedskursordrer og limiterede ordrer
(bemærk afregningstidsfrister)

som under Netbank generelt

Indgåelse af strakshandler
- Investeringsbeviser dog

mandag – fredag kl. 09.15 – 22.00
mandag - Fredag kl. 10.00 – 16.45

Tidsfrister for ordreregistrering og afregning
Markedskursordrer og limiterede ordrer til afregning samme børsdag
(ordrer indlagt efter kl. 16.00 afregnes tidligst næste dag)

inden kl. 16.00

Såfremt det ikke har været muligt at afregne en markedskursordre inden for 8 kalenderdage, slettes ordren automatisk.
Såfremt en limiteret ordre indlægges med en limiteringskurs, der afviger mere end 10% fra aktuel markedskurs, er banken berettiget
til at afvise ordren.
En limiteret ordre skal indlægges med en fremtidig gyldighedsperiode på op til 7 kalenderdage inkl. gyldighedsdagen. Efter udløb af
gyldighedsperioden slettes ordren automatisk, såfremt den ikke er afregnet.

Hvilke værdipapirer kan handles i Netbank
I Netbank kan følgende værdipapirer som udgangspunkt handles
Aktier, der er noteret på Nasdaq og udenlandske fondsbørser
Obligationer, der er noteret på Nasdaq og udenlandske fondsbørser
Investeringsforeningsbeviser, der er noteret på Nasdaq
Unoterede investeringsforeningsbeviser på Nasdaq
For visse handelstyper er der ikke adgang til at indlægge ordrer om køb, såfremt papiret ikke har været handlet indenfor de seneste
2 børsdage.
Efter omstændighederne kan andre værdipapirer være tilgængelige for handel i Netbank.
Såfremt et værdipapir ikke kan handles via Netbank, kan handel ske ved henvendelse til bankens afdelinger.

Beløbsgrænser
I Netbank kan du handle værdipapirer noteret på Nasdaq op til følgende beløbsgrænser i de forskellige handelsformer
Strakshandel

Aktier og investeringsforeningsbeviser (kursværdi)
Obligationer (nominelt)

250.000 kr.
1.500.000 kr.

Markedskurshandel

Aktier og investeringsforeningsbeviser (kursværdi)
Obligationer (nominelt)

1.000.000 kr.
2.500.000 kr.

Limiteret handel

Aktier og investeringsforeningsbeviser (kursværdi
Obligationer (nominelt)

1.000.000 kr.
2.500.000 kr.

Handelsomkostninger ved værdipapirhandel i Netbank
For alle handelstyper gælder følgende kurtagesatser for værdipapirer, der er noteret på Nasdaq og udenlandske fondsbørser:
Danske aktier og investeringsforeningsbeviser
Danske obligationer
Limitering af ordre - Danmark
Aktier i Norden
Aktier i Europa, USA m.fl.
Limetering af ordre – udland

0,30 % af kursværdien, min.
0,10 % af kursværdien, min.

50 kr.
50 kr.
50 kr.
0,20 % af kursværdien, min. 75 kr.
0,50 % af kursværdien, min. 200 kr.
75 kr.

Herudover kan i enkelte tilfælde forekomme tillæg af udenlandske omkostninger.

