
Nordea Capital Private Portfolio
Kapitalisaatiosopimuksen hinnasto
Voimassa 26.9.2022. alkaen toistaiseksi

1. Hoitopalkkiot

Sijoitussidonnaisista säästöistä veloitetaan 0,7 % vuotuista 
hoitopalkkiota koko säästösummasta. 

Liitettäessä sopimuksen arvonkehitys Focus-salkkuun 
peritään vuotuista hoitopalkkiota seuraavasti:

• 1,75 % säästöjen määrän ollessa alle 500 000 euroa
• 1,40 % säästöjen määrän ollessa 500 000 – 999 999 

euroa ja
• 1,05 % säästöjen määrän ollessa 1 000 000 euroa tai 

enemmän.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa hoitopalkkio enintään 
2 prosenttiin.

2. Toimenpidepalkkiot

Panttausvahvistus 50 euroa
Lisätiliote  10 euroa

Sopimukseen sisältymättömistä toimenpiteistä ja niiden 
hinnasta voidaan sopia erikseen. 

3. Muut palkkiot

Nostopalkkiota veloitetaan nostettavasta määrästä 1 %, 
kun sopimuksen alkamisesta on kulunut alle 3 vuotta. 

Nostopalkkiota ei veloiteta nostojen kumulatiivisen mää-
rän 250 000 euron ylittävältä osalta. 

Siirrettäessä Nordea Capital Private -tuotteen säästöt 
Nordea Capital Private Portfolioon vakuutusyhtiö veloit-
taa 1 %:n vaihtopalkkion siirrettävästä säästön määrästä. 
Vaihtopalkkio on enintään 2 000 euroa ja sen määrää 
pienentävät Nordea Capital Private -tuotteeseen maksetut 
kuormituspalkkiot. 

Sopimuksen arvonkehityksen määrittävissä sijoitus-
kohteissa tehtävissä toimeksiannoissa voidaan veloittaa 
kaupankäyntipalkkio, jonka määrä on korkeintaan 1 %.

4. Muutokset veloituksiin

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia 
euromääräisinä ilmoitettuja palkkioita ja maksuja 
elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. 

5. Vähimmäismäärät

Minimisumma kertasuorituksena on 200 000 euroa. 
Lisäsijoitukset ovat mahdollisia.

Minimisijoitus Focus-salkkuihin on 250 000 euroa.

Hinnastossa käytetyt termit

Hoitopalkkio
Jatkuvaluonteinen kulu, jota veloitetaan sopimusaikana 
säästöjen hallinnoinnista.

Nostopalkkio
Kulu, joka veloitetaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana 
tekemistäsi nostoista.

Toimenpidepalkkio
Kertaluonteinen kulu, joka veloitetaan pyytämistäsi 
 toimenpiteistä (esim. sopimuksen panttaus).

Kaupankäyntipalkkio
Kertaluontoinen kulu, joka veloitetaan pyytämistäsi 
sijoituskohteiden muutoksista koskien sijoituskohteiksi 
valittuja osakkeita tai muita sijoituskohteita.
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