
 

Side 1 / 2 

 

 

 

Prisændringer  

fra 01.08.2022 til 01.10.2022 

Produkt/ydelse Ændres fra Ændres til 

 

Gælder pr. 

Omkostningsbidrag    

Omkostningsbidrag, privat, forudbetalt pr. kvartal1 150 kr. 170 kr. 01.10.2022 

Omkostningsbidrag, erhverv, forudbetalt pr. kvartal1 600 kr. 660 kr. 01.10.2022 

Transaktionskonti    

Basal Indlånskonto, pr. kvartal 45 kr.  47 kr.  01.09.2022 

Netbank Erhverv    

Oprettelse af bruger eller fuldmagt uden anvendelse af privat 

MitID2 

Ny 500 kr. 01.08.2022 

Pension    

Delophævelse efter opnået pensionsalder, pr. konto 500 kr. 600 kr. 01.08.2022 

Ordinær opgørelse af pensionsordnig og opgørelse af 

pensionsordning ved dødsfald 

500 kr. 600 kr. 01.08.2022 

Sammenlægning af pensionskonti, pr. konto 500 kr. 600 kr. 01.08.2022 

Korrektion overfor SKAT, hvis korrektionen er foranlediget af 

kunden, pr. konto og år 

500 kr. 600 kr. 01.08.2022 

Rykning ved for sen aflevering af kursoplysninger på 

unoterede værdipapirer af pensionsdepot til brug for PAL 

beregning, pr. fondskode 

500 kr. 600 kr. 01.08.2022 

Udenlandske betalinger og valuta 

Gebyr for valutakonto pr. kvartal Ny 750 kr. 01.09.2022 

Normaloverførsel (øvrige) bestilt via skema 130 kr. 225 kr. 01.08.2022 

Depot og handel med værdipapirer 

Udenlandske aktier og obligationer, udbyttenota3 Ny 18 kr. 01.08.2022 

Opbevaringsgebyr for udenlandske aktier og obligationer Uændrede satser. Indførelse af 

årligt minimumsgebyr 200 kr. 

01.08.2022 

Registrering af unoterede aktier i depot 1.000 kr. 2.500 kr.  01.08.2022 

Opbevaring af unoterede aktier, årligt pr. fondskode 500 kr. 1.500 kr. 01.08.2022 

Flytning af udenlandske værdipapirer til Merkur, pr. 

fondskode 

200 kr. 300 kr. 01.08.2022 

Ændring af ordreudførelsespolitikken 

Hvis en handel ikke afvikles rettidigt, vil Merkur blive pålagt en bøde. Hvis bøden modtages på baggrund af 

fejl, som skyldes kunden, viderefaktures bøden til kunden.  

 

Se ny ordreudførelsespolitik gældende pr. 01.10.2022 

 

Øvrige priser 

Standardoverførsel eller straksoverførsel der kunne have 

været udført i et selvbetjeningssystem,  

men som kunden har bedt Merkur udføre4 

50 kr. 85 kr. 01.09.2022 

 
1 Fritagelsesbestemmelser er uændret gældende 
2 Oprettelse af bruger eller fuldmagt med anvendelse af privat MitID er uændret 150 kr. 
3 Triodos udbyttenotaer: gratis 
4 For personer, der ikke har adgang eller mulighed for at anvende digital post og selvbetjening (digital fritagelse), kan gebyrerne fraviges 

https://merkur.dk/media/f3pgtcbq/ordreudf%C3%B8relsespolitik-oktober-2022.pdf
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Betaling af indbetalingskort, der ikke er tilmeldt 

betalingsservice4 

50 kr. 85 kr. 01.09.2022 

Standardoverførsel, der kunne have været udført i et 

selvbetjeningssystem, men som kunden har bedt Merkur 

udføre og med separat meddelelse til  

modtager4 

60 kr. 95 kr. 01.09.2022 

Opgørelse af aktiesparekonto Ny 600 kr. 01.08.2022 

 

 

 


