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1 Palkkiotyypit ja palkkiotyyppien minimi- ja maksimipalkkiot 

1.1 Varainhoitopalkkio 

 
Danske Varainhoito Yksilöllinen – sijoituspalvelun piirissä olevista Täyden Valtakirjan Varainhoitosopimuk-
sista veloitetaan varainhoitopalkkio ja siihen liittyvä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 %, 
15.11.2017). Varainhoitopalkkiota lasketaan säilytystilin, rahastosalkun ja varainhoitotilin yhteenlasketulle 
markkina-arvolle kertomalla markkina-arvo varainhoitopalkkioprosentilla.  
 
Varainhoitopalkkioprosentti määräytyy säilytystilin, rahastosalkun ja varainhoitotilin yhteenlasketun mark-
kina-arvon perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Kun markkina-arvo ylittää seuraavan varallisuuspor-
taan tason, vaihtuu laskennassa käytettävä varainhoitopalkkioprosentti automaattisesti. 
 
Jokaisella varallisuusportaalla on vuotuinen minimikulu jonka näet alla olevasta taulukosta. 
 

Omistusten markkina-arvo Varainhoitopalkkio %* 
Minimipalkkio vuo-

dessa (ilman ALV)* 

Minimipalkkio vuo-

dessa (sis. ALV 24 %) 

0-200.000 € 1,00% EUR 1.935,48 EUR 2.400,00 

200.000-500.000 € 0,95% EUR 1.935,48 EUR 2.400,00 

500.000-1.000.000 € 0,85% EUR 4.250,00 EUR 5.270,00 

1.000.000-2.500.000 € 0,75% EUR 7.500,00 EUR 9.300,00 

yli 2.500.000 € 0,65% EUR 16.250,00 EUR 20.150,00 
* Varainhoitopalkkiota laskettaessa Varainhoitopalkkioon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonli-

sävero (24 %, 15.11.2017). 

 
Varainhoitopalkkio kattaa tämän sopimuksen yhteydessä syntyvät arvopapereiden säilytyksen kustannukset, 
sekä osakevälityksen palkkiot sekä pörssilistattujen sijoitusrahastojen välityspalkkiot. 
 

1.2 Strategiakohtainen lisäpalkkio 

 
Joistakin sijoitusstrategioista peritään myös strategiakohtainen lisäpalkkio. Strategiakohtainen lisäpalkkio 
on tuotekohtainen ja ilmoitetaan kunkin sijoitusstrategian tuote-esitteessä erikseen. 
 
Strategiakohtainen lisäpalkkioprosentti lisätään yllä määriteltyyn varainhoitopalkkioprosenttiin varainhoito-
palkkiota laskettaessa. Strategiakohtainen lisäpalkkiolla lisätty varainhoitopalkkio lasketaan kohdassa 1.1. 
kuvatulla tavalla ja siihen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 % 15.11.2017). 
 
 
1.3 Rahastoihin liittyvät muut kustannukset 

 

Asiakkaalta ei veloiteta rahastojen merkintäpalkkiota, eikä rahastovaihtojen yhteydessä lunastuspalkkioita 
Danske Bank A/S – konsernin hallinnoimista rahastoista. Muiden kuin Danske Bank A/S -konsernin hallin-
noimista rahastoista voidaan periä rahaston hinnaston mukainen merkintä- ja/tai lunastuspalkkio. Rahasto-
jen palkkiot ilmenevät rahastojen hinnastosta, rahastoesiteestä ja avaintietoesitteestä.
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Danske Varainhoito Yksilöllinen -sijoituspalvelussa sijoitetaan vain jakelupalkkiovapaisiin Danske Invest -
rahastoyhtiöiden ja muiden rahastoyhtiöiden hallinnoimiin rahastoihin, joiden osalta Danske Bank ei maksa, 
vastaanota tai pidä itsellään maksuja, palkkioita tai ei-rahallisia etuja (kannustimia). 
 

1.4 Muut mahdolliset palkkiot 

 

Voimassa olevat palkkiot on ilmoitettu Arvopaperipalveluiden palvelumaksut – hinnastossa. Palkkioihin lisä-
tään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 % 15.11.2017). 
 
Ajantasainen Arvopaperipalveluiden palvelumaksut -hinnasto on saatavissa pankin verkkosivuilta ja pankin 
konttoreista ja sen voi tilata paperilla puhelimitse pankin asiakaspalvelusta. Arvopaperipalveluiden palvelu-
maksut -hinnasto on Danske Varainhoito Yksilöllinen – sijoituspalvelusta tehtävän sopimuksen liitteenä. 

2 Palkkiolaskenta ja – veloitus 

 
Palkkiolaskenta alkaa kun Täyden Valtakirjan Varainhoitosopimus on allekirjoitettu. 
 
Palkkio lasketaan viikoittain ja veloitetaan neljännesvuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Palkkiove-
loitus tehdään Täyden Valtakirjan Varainhoitosopimukseen liitetyltä varainhoitotililtä. Asiakas valtuut-
taa Täyden Valtakirjan Varainhoitosopimuksessa Danske Bankin perimään palkkion varainhoidosta suo-
raveloituksena Täyden Valtakirjan Varainhoitosopimukseen liitetyltä varainhoitotililtä sovittuina veloi-
tuskuukausina. 

Täyden Valtakirjan Varainhoitosopimuksen päättyessä, siihen mennessä kertyneet palkkiot peritään 
varainhoitotililtä sopimuksen lopettamisen yhteydessä. 

3 Palkkiomaksuerittely 

 
Laskutuskauden palkkioista kootaan palkkiomaksuerittely, joka toimitetaan valintasi mukaan postin väli-
tyksellä tai sähköisesti verkko-, mobiili- ja tablettipankkiin samaan aikaan palkkioveloituksen kanssa. 

4 Hintojen muuttaminen 
 
Pankki voi muuttaa Danske Varainhoito Yksilöllinen -sijoituspalvelun hintoja Danske Sijoituspalvelun yleisten 
ehtojen sopimuksen muutoksia koskevan kohdan mukaisesti. Asiakkaan muita sijoituspalveluita ja – tuotteita 
koskevia erillisiä tuote- ja palvelukohtaisia hinnastoja voidaan muuttaa paitsi Danske Varainhoito Yksilöllinen 
-sijoituspalvelua koskevan sopimuksen ehtojen myös kyseisiä palveluita kokevien ehtojen mukaisesti.  


