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Upplýsingar um kostnað og gjöld vegna 
fjárfestingarþjónustu 
 

Það er mikilvægt fyrir þig sem viðskiptavin að fá upplýsingar um kostnað og gjöld sem tengjast 
viðskiptum með fjármálagerninga og uppsöfnuð áhrif þeirra á ávöxtun fjárfestinga. 

Í þessu skjali setjum við fram dæmi um áætlaðan kostnað og gjöld vegna viðskipta með 
fjármálagerninga. Dæmin byggja á verðskrá Landsbankans og fyrirframgefnum forsendum, t.d. að 
því er varðar fjárfestingarfjárhæð og fjárfestingartíma. Fjárfestingarfjárhæðir eru byggðar á reynslu 
síðustu 12 mánaða. Dæmin sýna einnig uppsöfnuð áhrif heildarkostnaðar á ávöxtun fjárfestingar 
fyrir eitt ár og fimm ár. 

Við vekjum athygli þína á því að raunverulegur kostnaður sem á þig fellur getur verið annar en sá 
sem fram kemur í sýnidæmunum. Bankinn sendir þér árlega samandregið yfirlit með upplýsingum 
um allan kostnað og gjöld sem til féllu á árinu.  

Í sýnidæmunum tilgreinum við þrjá kostnaðarliði: Þjónustukostnað, vörukostnað og þóknun frá 
þriðja aðila. Með þjónustukostnaði er átt við allan kostnað og tengd gjöld sem Landsbankinn 
innheimtir vegna viðskiptanna, s.s. viðskiptakostnað og vörslugjöld. Viðskiptavinur greiðir 
bankanum þjónustukostnað samkvæmt verðskrá Landsbankans eins og hún er hverju sinni en 
verðskráin er aðgengileg á vef bankans, www.landsbankinn.is. Með vörukostnað er átt við allan 
kostnað og tengd gjöld sem tengjast fjármálagerningum, s.s. umsýsluþóknun í tilfelli sjóða. Þegar 
um er að ræða fjárfestingar í sjóðum er vörukostnaður reiknaður inn í gengi sjóðsins og greiðir 
viðskiptavinur hann því ekki beint. Með þóknun frá þriðja aðila er átt við greiðslur sem bankinn fær 
frá þriðja aðila, s.s. þóknanir frá erlendum sjóðum í tengslum við sölu þeirra. Við veitingu 
eignastýringarþjónustu ráðstafar bankinn þóknunum sem þriðji aðili greiðir bankanum til 
viðskiptavinar. Í öðrum tilfellum þá heldur bankinn eftir þóknunum frá þriðja aðila.  
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Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr.

1,90% 6.650 kr. 1,59% 5.550 kr. 1,13% 28.150 kr. 0,87% 21.675 kr.

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr.

1,90% 6.650 kr. 1,59% 5.550 kr. 1,13% 28.150 kr. 0,87% 21.675 kr.
1Viðskiptaþóknun, afgreiðslugjald og vörsluþóknun

1 árs fjárfesting

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Hér má sjá dæmi um uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu upp á 350.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun 
miðlara og afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. Í dæminu er gert ráð fyrir að 
árleg ávöxtun sé 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

350.000 kr.

346.050 kr.

360.653 kr.Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

1 árs fjárfesting

3.144.723 kr.

2.625.000 kr.

2.595.578 kr.

Samtals kostnaður 28.150 kr.

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

3.190.704 kr.

2.500.000 kr.

2.474.550 kr.

5 ára fjárfesting

38.950 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

2.500.000 kr.

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði 2.474.550 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 2.625.000 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur 
hún í 2.595.578 kr.

Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 367.500 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur 
hún í 360.653 kr.

5 ára fjárfesting

350.000 kr.

346.050 kr.

6.650 kr.Samtals kostnaður

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu upp á 2.500.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun miðlara og 
afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. Í dæminu er gert ráð fyrir að árleg 
ávöxtun sé 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar 367.500 kr. 446.699 kr.

428.157 kr.

17.450 kr.

Skráð innlend hlutabréf

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Vörukostnaður

Þóknanir frá þriðja aðila

Fjárfesting upp á 350.000 kr.

Viðskipti hjá miðlara

Þjónustukostnaður1

Viðskipti í netbanka

Fjárfesting upp á 2.500.000 kr.

Viðskipti í netbanka Viðskipti hjá miðlara

Samtals kostnaður

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í skráðum innlendum hlutabréfum. Þetta er ekki markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér 
efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í skráðu innlendu hlutabréfi, annars vegar um viðskipti sem fara í gegnum verðbréfamiðlara og hins vegar 
viðskipti sem framkvæmd eru í netbanka. Sýnd eru dæmi um fjárfestingar upp á 350.000 kr. og 2.500.000 kr. Allur kostnaður er tilgreindur á ársgrundvelli, 
þ.e. að eignarhald á hlutabréfunum vari í eitt ár.



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr.

0,72% 7.150 kr. 0,46% 25.150 kr.

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr.

0,72% 7.150 kr. 0,46% 25.150 kr.
1Viðskiptaþóknun, afgreiðslugjald og vörsluþóknun

Á fyrsta ári fjárfestingarinnar 
stendur verðmæti hennar í 
5.775.000 kr. án kostnaðar en 
með kostnaði stendur hún í 
5.748.728 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað) 5.500.000 kr. 5.500.000 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar 1.042.628 kr. 1.230.938 kr.

Samtals kostnaður 7.150 kr. 17.950 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar 1.050.000 kr.

Samtals kostnaður 25.150 kr. 35.950 kr.

5.477.550 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar 5.775.000 kr. 6.875.000 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar 5.748.728 kr. 6.833.438 kr.

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði 5.477.550 kr.

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila

Samtals kostnaður

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun skuldabréfafjárfestingar upp á 1.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun 
miðlara og afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. Ávöxtunarkrafa skuldabréfsins í 
viðskiptunum er 5% og til einföldunar breytist hún ekki á fjárfestingartímanum og vaxtagreiðslum er ekki endurfjárfest. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun 
heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun skuldabréfafjárfestingar upp á 5.500.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun 
miðlara og afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. Ávöxtunarkrafa skuldabréfsins í 
viðskiptunum er 5% og til einföldunar breytist hún ekki á fjárfestingartímanum og vaxtagreiðslum er ekki endurfjárfest. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun 
heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað) 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Á fyrsta ári fjárfestingarinnar 
stendur verðmæti hennar í 
1.050.000 kr. án kostnaðar en 
með kostnaði stendur hún í 
1.042.628 kr.

995.550 kr. 995.550 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

1.250.000 kr.

Fjárfesting upp á 1.000.000 kr. Fjárfesting upp á 5.500.000 kr.

Skráð innlend skuldabréf

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í skráðum innlendum skuldabréfum. Þetta er ekki markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér efnið 
svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í skráðu íslensku ríkisskuldabréfi. Við miðum við viðskipti upp á 1.000.000 kr. og 5.500.000 kr. á 5% ávöxtunarkröfu 
sem helst óbreytt út fjárfestingartímann, en vaxtagreiðslum er ekki endurfjárfest. Gert er ráð fyrir að eignarhald á bréfunum vari í eitt ár. Kostnaður er tilgreindur á 
ársgrundvelli.



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr.

3,24% 16.200 kr. 1,21% 24.200 kr.

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr.

3,24% 16.200 kr. 1,21% 24.200 kr.
1Viðskiptaþóknun, afgreiðslugjald og vörsluþóknun

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

24.200 kr. 35.000 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar 2.074.725 kr. 2.511.623 kr.

27.000 kr.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu upp á 2.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun miðlara og 
afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. Í dæminu er gert ráð fyrir að árleg ávöxtun 
sé 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting
Á fyrsta ári fjárfestingarinnar 
stendur verðmæti hennar í 
2.100.000 kr. án kostnaðar 
en með kostnaði stendur 
hún í 2.074.725 kr.

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað) 2.000.000 kr. 2.000.000 kr.

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði 1.978.500 kr. 1.978.500 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar 2.100.000 kr. 2.552.563 kr.

Samtals kostnaður

Hér má sjá dæmi um uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu upp á 500.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun miðlara 
og afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. Í dæminu er gert ráð fyrir að árleg 
ávöxtun sé 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting
Á fyrsta ári fjárfestingarinnar 
stendur verðmæti hennar í 
525.000 kr. án kostnaðar en 
með kostnaði stendur hún í 
508.125 kr.

500.000 kr. 500.000 kr.

486.500 kr. 486.500 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar 525.000 kr. 638.141 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar 508.125 kr. 607.411 kr.

Samtals kostnaður 16.200 kr.

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Skráð erlend hlutabréf

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í skráðum erlendum hlutabréfum. Þetta er ekki markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér 
efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í hlutabréfi sem skráð er á NYSE í Bandaríkjunum og miðum við viðskipti upp á 500.000 kr. og 2.000.000 kr. 
Allur kostnaður er tilgreindur á ársgrundvelli, þ.e. að eignarhald á hlutabréfunum vari í eitt ár.

Fjárfesting upp á 500.000 kr. Fjárfesting upp á 2.000.000 kr.

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila

Samtals kostnaður



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr.

1,62% 16.200 kr. 1,08% 54.200 kr.

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr.

1,62% 16.200 kr. 1,08% 54.200 kr.
1Viðskiptaþóknun, afgreiðslugjald og vörsluþóknun

Samtals kostnaður 54.200 kr. 65.000 kr.

5.924.700 kr.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun skuldabréfafjárfestingar upp á 5.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. 
Viðskiptaþóknun miðlara og afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé dregin frá á hverju ári. 
Ávöxtunarkrafa skuldabréfsins í viðskiptunum er 4% og til einföldunar breytist hún ekki á fjárfestingartímanum og vaxtagreiðslum er ekki endurfjárfest. 
Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað) 5.000.000 kr. 5.000.000 kr. Á fyrsta ári fjárfestingarinnar 
stendur verðmæti hennar í 
5.200.000 kr. án kostnaðar en 
með kostnaði stendur hún í 
5.143.740 kr.

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði 4.948.500 kr. 4.948.500 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar 5.200.000 kr. 6.000.000 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar 5.143.740 kr.

Samtals kostnaður 16.200 kr. 27.000 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað) 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

1.040.000 kr. 1.200.000 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar 1.023.260 kr. 1.170.300 kr.

Á fyrsta ári fjárfestingarinnar 
stendur verðmæti hennar í 
1.040.000 kr. án kostnaðar en 
með kostnaði stendur hún í 
1.023.260 kr.

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði 986.500 kr. 986.500 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun skuldabréfafjárfestingar upp á 1.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. 
Viðskiptaþóknun miðlara og afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. 
Ávöxtunarkrafa skuldabréfsins í viðskiptunum er 4% og til einföldunar breytist hún ekki á fjárfestingartímanum og vaxtagreiðslum er ekki endurfjárfest. 
Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

Skráð erlend skuldabréf

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í skráðum erlendum skuldabréfum. Þetta er ekki markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér 
efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í bandarísku ríkisskuldabréfi og miðum við viðskipti upp á 1.000.000 kr. og 5.000.000 kr. á 4% ávöxtunarkröfu 
sem helst óbreytt út fjárfestingartímann. Gert er ráð fyrir að eignarhald á bréfunum vari í eitt ár. Kostnaður er tilgreindur á ársgrundvelli.

Fjárfesting upp á 1.000.000 kr. Fjárfesting upp á 5.000.000 kr.

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þiðja aðila

Samtals kostnaður

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

0,40% 997 kr. 0,40% 998 kr 0,40% 7.992 kr. 0,40% 7.993 kr 0,40% 100 kr

0,18% 450 kr. 0,09% 225 kr 0,02% 450 kr. 0,01% 225 kr 0,40% 100 kr

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr

0,58% 1.447 kr. 0,49% 1.223 kr. 0,42% 8.442 kr. 0,41% 8.218 kr. 0,80% 200 kr.
1Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í lausafjársjóði sem rekinn er af Landsbréfum og er gerður upp í íslenskum krónum. Þetta er ekki markaðsefni heldur 
er þér ráðlagt að kynna þér efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Innlendur skuldabréfasjóður - Lausafjársjóður

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í lausafjársjóði sem rekinn er af Landsbréfum. Tilgreindur er kostnaður við það að viðskiptin fari í gegnum miðlara, netbanka og í 
mánaðarlegri áskrift. Dæmin sýna fjárfestingar upp á 250.000 kr. og 2.000.000 kr. og mánaðarlega áskrift upp á 25.000 kr. Allur kostnaður er tilgreindur á ársgrundvelli og 
eignarhald á hlutdeildarskírteinunum varir í eitt ár. Viðvarandi gjöld sjóðsins eru 0,39% á ári og ávöxtun yfir árið er 5%.

Fjárfesting upp á 250.000 kr. Fjárfesting upp á 2.000.000 kr. Mánaðarleg áskrift upp 
á 25.000 kr.Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka Viðskipti hjá miðlara

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 2.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 263.526 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
262.028 kr.

250.000 kr. 250.000 kr.

249.550 kr. 249.550 kr.

263.526 kr. 325.400 kr.

262.028 kr. 318.539 kr.

1.447 kr. 5.965 kr.

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 250.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Viðskipti í netbanka

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila

Samtals kostnaður

2.552.330 kr.

8.442 kr. 44.639 kr.

2.000.000 kr. 2.000.000 kr. Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 2.108.206 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
2.099.528 kr.

1.999.550 kr. 1.999.550 kr.

2.108.206 kr. 2.603.202 kr.

2.099.528 kr.



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

0,89% 1.782 kr. 0,89% 1.788 kr 0,89% 17.855 kr. 0,90% 17.901 kr 0,90% 179 kr

1,23% 2.450 kr. 0,86% 1.725 kr 1,02% 20.450 kr. 0,76% 15.225 kr 0,50% 100 kr

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr

2,12% 4.232 kr. 1,76% 3.513 kr. 1,92% 38.305 kr. 1,66% 33.126 kr. 1,40% 279 kr.
1Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður 38.305 kr. 119.171 kr.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 2.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

2.000.000 kr. 2.000.000 kr. Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 2.118.561 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
2.078.740 kr.

1.979.550 kr. 1.979.550 kr.

2.118.561 kr. 2.667.803 kr.

2.078.740 kr. 2.527.059 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 200.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting
Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 211.856 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
207.453 kr.

200.000 kr. 200.000 kr.

197.550 kr. 197.550 kr.

211.856 kr. 266.780 kr.

207.453 kr. 252.194 kr.

4.232 kr. 12.302 kr.

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í ríkisskuldabréfasjóði sem rekinn er af Landsbréfum. Tilgreindur er kostnaður við það að viðskiptin fari í gegnum miðlara, netbanka 
og í mánaðarlegri áskrift. Dæmin sýna fjárfestingar upp á 200.000 kr. og 2.000.000 kr. og mánaðarlega áskrift upp á 20.000 kr. Allur kostnaður er tilgreindur á ársgrundvelli og 
eignarhald á hlutdeildarskírteinunum varir í eitt ár. Viðvarandi gjöld sjóðsins eru 0,88% á ári og ávöxtun yfir árið er 5%.

Fjárfesting upp á 200.000 kr. Fjárfesting upp á 2.000.000 kr. Mánaðarleg áskrift upp 
á 20.000 kr.Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila

Samtals kostnaður

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í ríkisskuldabréfasjóði sem rekinn er af Landsbréfum og er gerður upp í íslenskum krónum. Þetta er ekki markaðsefni 
heldur er þér ráðlagt að kynna þér efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Innlendur skuldabréfasjóður - Ríkisskuldabréfasjóður



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

2,21% 4.967 kr. 2,22% 4.985 kr 2,21% 44.232 kr. 2,22% 44.346 kr 2,22% 445 kr

1,20% 2.700 kr. 0,85% 1.913 kr 1,02% 20.450 kr. 0,76% 15.225 kr 0,50% 100 kr

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr

3,41% 7.667 kr. 3,07% 6.897 kr. 3,23% 64.682 kr. 2,98% 59.571 kr. 2,72% 545 kr.
1Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður 64.682 kr. 265.009 kr.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 2.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

2.000.000 kr. 2.000.000 kr. Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 2.146.281 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
2.078.740 kr.

1.979.550 kr. 1.979.550 kr.

2.146.281 kr. 2.847.064 kr.

2.078.740 kr. 2.527.059 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 225.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting
Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 241.457 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
233.443 kr.

225.000 kr. 225.000 kr.

222.300 kr. 222.300 kr.

241.457 kr. 320.295 kr.

233.443 kr. 283.789 kr.

7.667 kr. 30.164 kr.

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í innlendum blönduðum sjóði sem rekinn er af Landsbréfum. Tilgreindur er kostnaður við það að viðskiptin fari í gegnum miðlara, 
netbanka og í mánaðarlegri áskrift. Dæmin sýna fjárfestingar upp á 225.000 kr. og 2.000.000 kr. og mánaðarlega áskrift upp á 20.000 kr. Allur kostnaður er tilgreindur á 
ársgrundvelli og eignarhald á hlutdeildarskírteinunum varir í eitt ár. Viðvarandi gjöld sjóðsins eru 2,18% á ári og ávöxtun yfir árið er 5%.

Fjárfesting upp á 225.000 kr. Fjárfesting upp á 2.000.000 kr. Mánaðarleg áskrift upp 
á 20.000 kr.Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila

Samtals kostnaður

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í innlendum blönduðum sjóði sem rekinn er af Landsbréfum og er gerður upp í íslenskum krónum. Þetta er ekki 
markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Innlendur blandaður sjóður



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

1,78% 3.569 kr. 1,80% 3.591 kr 1,79% 35.762 kr. 1,80% 35.942 kr 1,81% 272 kr

2,23% 4.450 kr. 1,61% 3.225 kr 2,02% 40.450 kr. 1,51% 30.225 kr 0,67% 100 kr

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr

4,01% 8.019 kr. 3,41% 6.816 kr. 3,81% 76.212 kr. 3,31% 66.167 kr. 2,48% 372 kr.
1Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður 76.212 kr. 238.178 kr.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 2.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

2.000.000 kr. 2.000.000 kr. Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 2.137.714 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
2.058.360 kr.

1.959.550 kr. 1.959.550 kr.

2.137.714 kr. 2.790.660 kr.

2.058.360 kr. 2.502.284 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 200.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting
Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 213.771 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
205.419 kr.

200.000 kr. 200.000 kr.

195.550 kr. 195.550 kr.

213.771 kr. 279.066 kr.

205.419 kr. 249.722 kr.

8.019 kr. 24.183 kr.

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í innlendum hlutabréfasjóði sem rekinn er af Landsbréfum. Tilgreindur er kostnaður við það að viðskiptin fari í gegnum miðlara, 
netbanka og í mánaðarlegri áskrift. Dæmin sýna fjárfestingar upp á 200.000 kr. og 2.000.000 kr. og mánaðarlega áskrift upp á 15.000 kr. Allur kostnaður er tilgreindur á 
ársgrundvelli og eignarhald á hlutdeildarskírteinunum varir í eitt ár. Viðvarandi gjöld sjóðsins eru 1,78% á ári og ávöxtun yfir árið er 5%.

Fjárfesting upp á 200.000 kr. Fjárfesting upp á 2.000.000 kr. Mánaðarleg áskrift upp 
á 15.000 kr.Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila

Samtals kostnaður

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í innlendum hlutabréfasjóði sem rekinn er af Landsbréfum og er gerður upp í íslenskum krónum. Þetta er ekki 
markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Innlendur hlutabréfasjóður



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

1,77% 2.212 kr. 1,78% 2.221 kr 1,78% 35.507 kr. 1,78% 35.599 kr 1,78% 267 kr

1,36% 1.700 kr. 0,93% 1.163 kr 1,02% 20.450 kr. 0,76% 15.225 kr 0,67% 100 kr

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr

3,13% 3.912 kr. 2,71% 3.384 kr. 2,80% 55.957 kr. 2,54% 50.824 kr. 2,45% 367 kr.
1Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður 55.957 kr. 216.771 kr.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 2.000.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

2.000.000 kr. 2.000.000 kr. Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 2.137.073 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
2.078.740 kr.

1.979.550 kr. 1.979.550 kr.

2.137.073 kr. 2.786.475 kr.

2.078.740 kr. 2.527.059 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 125.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting
Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 133.567 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
129.483 kr.

125.000 kr. 125.000 kr.

123.300 kr. 123.300 kr.

133.567 kr. 174.155 kr.

129.483 kr. 157.408 kr.

3.912 kr. 13.929 kr.

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í erlendum blönduðum sjóði sem rekinn er af Landsbréfum. Tilgreindur er kostnaður við það að viðskiptin fari í gegnum miðlara, 
netbanka og í mánaðarlegri áskrift. Dæmin sýna fjárfestingar upp á 125.000 kr. og 2.000.000 kr. og mánaðarlega áskrift upp á 15.000 kr. Allur kostnaður er tilgreindur á 
ársgrundvelli og eignarhald á hlutdeildarskírteinunum varir í eitt ár. Viðvarandi gjöld sjóðsins eru 1,75% á ári og ávöxtun yfir árið er 5%.

Fjárfesting upp á 125.000 kr. Fjárfesting upp á 2.000.000 kr. Mánaðarleg áskrift upp 
á 15.000 kr.Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila

Samtals kostnaður

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í erlendum blönduðum sjóði sem rekinn er af Landsbréfum og er gerður upp í íslenskum krónum. Þetta er ekki 
markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Erlendur blandaður sjóður



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

2,41% 6.621 kr. 2,42% 6.659 kr 2,41% 60.275 kr. 2,42% 60.578 kr 2,45% 489 kr

2,16% 5.950 kr. 1,58% 4.350 kr 2,02% 50.450 kr. 1,51% 37.725 kr 0,50% 100 kr

0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr. 0,00% 0 kr 0,00% 0 kr

4,57% 12.571 kr. 4,00% 11.009 kr. 4,43% 110.725 kr. 3,93% 98.303 kr. 2,95% 589 kr.
1Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður 110.725 kr. 383.715 kr.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 2.500.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

2.500.000 kr. 2.500.000 kr. Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 2.688.760 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
2.573.066 kr.

2.449.550 kr. 2.449.550 kr.

2.688.760 kr. 3.598.212 kr.

2.573.066 kr. 3.127.996 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 275.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og afgreiðslugjald eru dregin 
frá upphæð fjárfestingarinnar. Viðskiptin eru framkvæmd af miðlara. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting
Á fyrsta ári fjárfestingarinnar stendur 
verðmæti hennar í 295.764 kr. án 
kostnaðar en með kostnaði stendur hún í 
282.625 kr.

275.000 kr. 275.000 kr.

269.050 kr. 269.050 kr.

295.764 kr. 395.803 kr.

282.625 kr. 343.578 kr.

12.571 kr. 42.556 kr.

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í erlendum hlutabréfasjóði sem rekinn er af Landsbréfum. Tilgreindur er kostnaður við það að viðskiptin fari í gegnum miðlara, 
netbanka og í mánaðarlegri áskrift. Dæmin sýna fjárfestingar upp á 275.000 kr. og 2.500.000 kr. og mánaðarlega áskrift upp á 20.000 kr. Allur kostnaður er tilgreindur á 
ársgrundvelli og eignarhald á hlutdeildarskírteinunum varir í eitt ár. Viðvarandi gjöld sjóðsins eru 2,40% á ári og ávöxtun yfir árið er 5%.

Fjárfesting upp á 275.000 kr. Fjárfesting upp á 2.500.000 kr. Mánaðarleg áskrift upp 
á 20.000 kr.Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka Viðskipti hjá miðlara Viðskipti í netbanka

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila

Samtals kostnaður

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í erlendum hlutabréfasjóði sem rekinn er af Landsbréfum og er gerður upp í íslenskum krónum. Þetta er ekki 
markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér efnið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Erlendur hlutabréfasjóður



Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

Hlutfall af 
fjárfestingu Upphæð

0,85% 4.257 kr. 0,85% 21.339 kr.

2,84% 14.200 kr. 2,17% 54.200 kr.

0,20% 1.002 kr. 0,20% 5.021 kr.

3,89% 19.459 kr. 3,22% 80.559 kr.
1 Viðskiptaþóknun, afgreiðslugjald og vörsluþóknun

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Samtals kostnaður

Upphæð fjárfestingar (fyrir kostnað)

Upphæð fjárfestingar að frádregnum viðskiptakostnaði

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 2.500.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og 
afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist 
ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

Hér má sjá upplýsingar um kostnað og gjöld við fjárfestingu í erlendum sjóðum. Þetta er ekki markaðsefni heldur er þér ráðlagt að kynna þér efnið svo þú getir 
tekið upplýsta ákvörðun um fjárfestingu.

Við tökum dæmi um kostnað við fjárfestingu í erlendum sjóði sem rekinn er af erlendu sjóðastýringarfyrirtæki og miðað við viðskipti upp á 500.000 kr. og 
2.500.000 kr. Allur kostnaður er tilgreindur á ársgrundvelli og eignarhald á hlutdeildarskírteinunum varir í eitt ár.

Í dæminu er gert er ráð fyrir að fjárfest sé í hlutabréfasjóði og að ársávöxtun sé 5% sem dreifist jafnt yfir árið. Árleg umsýsluþóknun sjóðs er 1,00% og 
viðvarandi gjöld sjóðsins eru 1,05% á ári. Í þessu dæmi fær Landsbankinn 0,20% af umsýsluþóknun sjóðsins greidda frá sjóðastýringarfyrirtækinu sem rekur 
sjóðinn fyrir markaðssetningu.

Á fyrsta ári fjárfestingarinnar 
stendur verðmæti hennar í 
530.541 kr. án kostnaðar en 
með kostnaði í 510.462 kr.

488.500 kr. 488.500 kr.

530.541 kr. 672.647 kr.

510.462 kr. 610.335 kr.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

500.000 kr.

1 árs fjárfesting 5 ára fjárfesting

2.500.000 kr. 2.500.000 kr. Á fyrsta ári fjárfestingarinnar 
stendur verðmæti hennar í 
2.652.707 kr. án kostnaðar en 
með kostnaði í 2.569.285 kr.

2.448.500 kr. 2.448.500 kr.

2.652.707 kr.

Erlendir sjóðir

19.459 kr. 54.078 kr.

Uppsöfnuð áhrif kostnaðar á fjárfestingu

Fjárfesting upp á 2.500.000 kr.

Vörukostnaður

Þjónustukostnaður1

Þóknanir frá þriðja aðila2

Samtals kostnaður

Fjárfesting upp á 500.000 kr.

500.000 kr.

Hér má sjá uppsöfnuð áhrif kostnaðar á ávöxtun fjárfestingar upp á 500.000 kr. til eins árs annars vegar og til fimm ára hins vegar. Viðskiptaþóknun og 
afgreiðslugjald eru dregin frá upphæð fjárfestingarinnar og reiknað er með að vörsluþóknun sé greidd á hverju ári. Árleg ávöxtun er 5%. Landsbankinn ábyrgist 
ekki tiltekna ávöxtun heldur er aðeins um sýnidæmi að ræða.

2 Landsbankinn fær greidda hluta af umsýsluþóknun sjóðsins fyrir markaðssetningu. Endurgreiðsluhlutfallið sem tilgreint er í dæminu er nálægt meðaltali þeirra endurgreiðslusamninga sem 
Landsbankinn hefur gert við sjóðastýringarfyrirtæki. Í tilfelli sumra sjóða er endurgreiðsluhlutfallið hærra eftir því sem samanlögð fjárfesting viðskiptavina bankans í tilteknum sjóðum er hærri.

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils án kostnaðar

Verðmæti fjárfestingar í lok tímabils a.t.t. alls kostnaðar

Samtals kostnaður 80.559 kr. 210.742 kr.

3.363.235 kr.

2.569.285 kr. 3.113.182 kr.
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