Danske Investor
– Sijoittajan palvelut
Ota käyttöösi sijoittajan tärkeimmät työkalut
Danske Investor on Danske Bankin sijoitusasiakkaille suunnattu palvelukokonaisuus. Danske Investor -palveluun kuuluvat
kattavat välineet sijoitusten hoitamiseen ja markkinoiden
reaaliaikaiseen seurantaan.
Danske Investor sopii sekä aktiiviselle kaupankävijälle, että
satunnaisemmin sijoituksiaan hoitavalle ja markkinoita seuraavalle. Saat käyttöösi mm. ajankohtaiset TOP Pohjoismaiset
osakeideat ja TOP ETF ideamme sekä suorien joukkolainojen
mallisalkut ja muun joukkolainatarjonnan Yrityslainakatsauksesta Sijoitusideat -sivustolta.
Danske Investor -palvelun käyttäjänä hyödynnettävissäsi on
markkinainformaatiota 49 markkinalta ja voit käydä kauppaa
25 markkinalla. Lisäksi käytössäsi on Danske Bank Markets
Equities
Muita merkittäviä etuja Danske Investor asiakkaille ovat mm.
reaaliaikaiset kurssit Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan
pörsseistä, rahastomerkinnät ilman merkintäpalkkioita***
sekä maksuton kotimainen säilytys.
Danske Investor Plus -sijoittajan pakettiin kuuluvan Danske
Streamer -markkinaseurantatyövälineen avulla sinun on
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mahdollista seurata ja analysoida markkinoita ammattimaisin
työkaluin täysin reaaliaikaisesti.
Danske Investor -palvelun käyttäjänä voit käydä kauppaa
kilpailukykyisin hinnoin muun muassa osakkeilla, warranteilla
ja ETF:illä. OMX, Xetra, London Stock Exchange ja NYSE ovat
esimerkkejä 25 markkinapaikasta, joita sinulle tarjoamme
verkkopankissa. Aktiiviset kaupankävijät ovat oikeutettuja
volyymiperusteisiin edullisiin välityspalkkioihin.
Arvopaperikaupankäynnin tehostamiseen Danske Investor
-asiakkaiden säilytystiliin voidaan liittää Danske Bankin ostovoima -palvelu**. Ostovoimalla määritellään arvopaperikaupankäynnissä euromääräinen toimeksiantojen yhteismäärä,
jonka voit tehdä.
Danske Investor -sijoittajan palveluun voit tutustua kotisivuillamme osoitteessa www.danskebank.fi/ danskeinvestor.
Löydettyäsi itsellesi sopivimmat sijoittajan palvelut ja sinulla
on Danske Bankin pankkiavaimet, voit tehdä sopimuksen suoraan verkkopankissa. Danske Investor toimii Danske Bankin
verkkopankissa.
Valitse omat palvelusi kääntöpuolelta.

Danske Investor – Sijoittajan palvelut
SIJOITTAJALLE
Danske Investor
• Reaaliaikaiset kurssit
(Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina)
• Maksuton kotimainen säilytys
• Kilpailukykyiset välityspalkkiot
• Rahastomerkinnät ilman merkintäpalkkioita***
• Sijoitusmarkkinoiden aamu-, viikko- ja
kuukausikatsaukset
• Markkinainformaatio 49 eri markkinasta
• Kaupankäyntimahdollisuus
25 eri osakemarkkinalla
• Reaaliaikainen uutispalvelu

•
•
•
•
•
•
•
•

TOP Pohjoismaiset osakeideat
TOP Rahastoideat
TOP ETF ideat
Yrityslainakatsaus suorille joukkolainoille
Investorview -lehti
Danske Bank Markets Equities tutkimustietokanta
pohjoismaisista osakkeista
Monipuolinen verkkoraportointi
Sijoitusraportti Plus
(sis. luovutusvoitto/-tappio laskelman)

Kuukausimaksu 6,50 €/kk (sis. alv)
Välityspalkkiot
Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina, Oslo

0,25 % (min. 8 €)

USA, Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Sveitsi, Kanada, Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti,
Portugali, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Unkari, Meksiko

AKTIIVISELLE SIJOITTAJALLE
Danske Investor Plus
• Kaikki Danske Investor -sijoittajan palvelut
• Suursijoittajan välityspalkkioedut
• 	Laaja (5 tarjoustasoa) reaaliaikainen markkinainformaatio (Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina)
• Sijoitusraportti Plus
(sis. luovutusvoitto/-tappio laskelman)

0,35 % (min. 20 €)

• 	Danske Streamer -markkinaseurantaväline: ammattimaiset työkalut mm. teknisen analyysin tekemiseen ja
reaali-aikaiset kurssit lisäksi New Yorkin pörssistä.

Danske Investor Plus 24,40 €/kk (sis. alv)
<50 000 €

50 000 –
100 000 €

>100 000 €

Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina, Oslo

0,15 %

0,10 %

0,08 %

min. 8 €

USA, Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia,
Sveitsi, Kanada, Alankomaat, Belgia,
Espanja, Irlanti, Portugali, Viro, Latvia,
Liettua, Puola, Tsekki, Unkari, Meksiko

0,25 %

0,20 %

0,18 %

min. 20 €

Kaupankäynnin volyymi /kk*)

• 	Ota käyttöösi Danske Investor -sijoittajan paketti
tekemällä sopimus Danske Bankin verkkopankissa kohdassa Lisäpalvelut. Voit avata palvelun myös soittamalla Sijoituslinjalle 0200 2000 ma–pe 8–20, la 10–16
(pvm/mpm).
• 	Tutustu tarkemmin Danske Investor -sijoittajan
pakettien sisältöön ja hinnoitteluun kotisivuillamme
www.danskebank.fi/danskeinvestor.

• 	Jos sinulla ei vielä ole Danske Bankin pankkitunnuksia,
varaa aika lähimpään konttoriin 0200 2580 ma–pe
8–20 (pvm/mpm).
• 	Tarvittaessa saat Danske Investor -sijoittajan paketin
käyttämiseen neuvoja Sijoituslinjalta numerosta 0200
2000 ma–pe 8–20, la 10–16 (pvm/mpm).

**) Ostovoima on säilytystilikohtainen ja pankki päättää sen käyttöönotosta asiakkaalle. Pankki voi yksipuolisesti erikseen ilmoittamatta poistaa ostovoiman käytön asiakkaalta tai muuttaa sen sisältöä. Ostovoima lasketaan siten, että säilytystilin markkina-arvoon lisätään hoitotilin saldo kolminkertaisena ja sijoitusrahastojen markkina-arvo kaksinkertaisena. Ostovoimaa pienentävät avoimet
ostotoimeksiannot ja kolminkertainen maksamattomien pörssikauppojen nettosumma. Asiakkaan tulee aina maksaa ostamansa arvopaperit eräpäivänä, ostovoima ei ole luottoa.
***) Rahastomerkinnät ilman merkintäpalkkioita koskee Danske Bankin verkkopankissa kaupankäynnin kohteeena olevia Danske Invest rahastoyhtiön ja Danske Invest Management A/S:n hallinnoimia sijoitusrahastoja. Tämä esite ei ole täydellinen selvitys Danske Investor -sijoittajan paketeista tai Nettisijoittajan palvelupakettien ehdoista. Lisätietoa tuotteista saat ehdoista ja hinnastoista,
jotka ovat saatavilla verkkopankissa. Voit tutustua Danske Investor -sijoittajan paketteihin ja hinnoitteluun myös kotisivuillamme www.danskebank.fi/danskeinvestor.
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*) Danske Investor Plus -palvelupaketin ensimmäinen välityspalkkiotaso tulee voimaan paketista sopimista seuraavana pankkipäivänä. Seuraaville kaupankäynnin volyymin mukaan määräytyville
välityspalkkiotasoille voi päästä aikaisintaan paketista sopimista seuraavan ensimmäisen alkavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Välityspalkkiotasoa määriteltäessä tarkastellaan kuunvaihteissa
kahta edellistä kalenterikuukautta ja näistä huomioidaan volyymiltaan suurempi. Välityspalkkiotaso on voimassa seuraavan kalenterikuukauden ajan. Kuunvaihteessa tehdään uusi välityspalkkiotason tarkastelu. Ota käyttöösi Danske Investor -sijoittajan paketti tekemällä sopimus Danske Bankin verkkopankissa kohdassa Lisäpalvelut. Danske Investor -sijoittajan pakettien hinnat koskevat
verkkopankissa tehtyjä toimeksiantoja. Osakekaupankäyntiä varten tarvitset myös arvopaperisäilytyksen, josta sovit konttorissa erillisellä säilytyssopimuksella.

