Handel med udenlandske værdipapirer i Borbjerg Sparekasse
Du kan handle en lang række værdipapirer i Borbjerg Sparekasse. Dette dokument er en oversigt over
gebyrsatserne (kurtage) for de enkelte typer af værdipapirer.
Handel via afdeling:
Kurtage nordiske aktier med strakskurser:
Sverige, Norge og Finland
Udenl. omk. 0,08% min. kr. 100,-

0,75% af kursværdi op til kr. 100.000,- kr. min. 175,- max. 500,0,50% af kursværdi fra kr. 100.000,-

Kurtage aktier udvalgte børser
Gr. 1: Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Irland, Italien,
Portugal, Schweiz, Spanien, Østrig, USA & England
Udenl. omk. 0,125% min. kr. 250,-

0,75 % af kursværdi op til kr. 250.000,- kr. min. 250,- max. 500,0,50 % af kursværdi over kr. 250.000,-

Gr. 2: Canada og Japan
Udenl. omk. 0,125% min. kr. 400,-

0,75 % af kursværdi op til kr. 100.000,- kr. min. 250,- max. 500,0,50 % af kursværdi over kr. 100.000,-

Kurtage aktier udland – øvrige
Udenl. omk. 0,125% min. kr. 1.000,-

0,75 % af kursværdi op til kr. 100.000,- kr. min. 250,- max. 500,0,50 % af kursværdi over kr. 100.000,-

Kurtage obligationer udland

0,25 % af kurspoint op til kr. 3 mio. kr. min. 400,- max. 3.750,0,10 % af kurspoint over kr. 3 mio.

Handel via Borbjerg Sparekasse.dk:
Kurtage nordiske aktier med strakspriser – homebank:
Sverige, Norge og Finland
Udenl. omk. 0,08% min. kr. 100,-

0,15 % af kursværdi min. kr. 75,-

Kurtage aktier udvalgte børser
Gr. 1: Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Irland, Italien,
Portugal, Schweiz, Spanien, Østrig, USA og England
Udenl. omk. 0,125% min. kr. 250,-

0,35 % af kursværdi min. kr. 50,-

Gr. 2: Canada og Japan
Udenl. omk. 0,125% min. kr. 400,-

0,45 % af kursværdi min. kr. 100,-

Kurtage aktier udland – øvrige
Udenl. omk. 0,125% min kr. 1.000,-

0,50 % af kursværdi min. kr. 150,-

Øvrige gebyrer:
Gebyr for afvikling af handel med udenlandske værdipapirer
indgået via fremmed børsmægler

Kr. 900,- pr. ekspedition + udenlandske omkostninger

Øvrige oplysninger:
Ved omregning af afegningsbeløb til danske kroner benyttes Nationalbankens officielle kurser dagen efter handelsdagen med følgende
tillæg/fradrag som f.eks. USD: 0,80 / EUR: 1,00 / SEK: 0,18 / GBP: 1,30 / NOK: 0,15 / CHF: 0,60.
Alle satser er inkl. udenlandske handels- og afviklingsomkostninger. I enkelte lande er der dog en statsafgift ved handel med værdipapirer.
Denne udgør f.eks. 0,5 % af kursværdien ved køb af engelske aktier. Denne afgift opkræves ud over kurtagen.
Borbjerg Sparekasse kan til enhver tid ændre renter og gebyrer jfr. Borbjerg Sparekasses Almindelige forretnings- og lånebetingelser. Der
tages derfor forbehold for prisændringer.
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