
Eksempel på omkostninger:

Belob Udløb
1,000,000 N/A

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger

Løbende omkostninger og gebyrer 0

Alle omkostninger vedrørende tansaktionen 0

Yderligere omkostninger 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0

Investeringsservice og yderligere service:
Procent

Engangsomkostninger 0.05 - 2.00%

Løbende omkostninger 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i 
investeringeservice:

0

Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser: 0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere service: 0.05 - 2.00%

Samlede omkostninger: 0.05 - 2.00%

500 - 20,000

500 - 20,000

Beløb

500 - 20,000

0

0

0

0

0

Aktier

Aktier og aktielignende produkter 

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til 
produktet eller investeringsservicen.

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som 
både nominelt beløb og procent af hovedstol 

Valuta
DKK

Beløb

0

0

0

Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger 
relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan 
forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de 
pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitk, jeres forretningsomfang 
med Danske Bank eller andre generelle faktorer. 
Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for 
at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke 
transaktion eller handel. 

Overblik over omkostninger 

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger relateret til 
både det finansielle produkt og den finansielle service. 
For det enkelte finansielle instrument kan omkostningerne bestå af: 
Kurtage
Løbende omkostninger (f.eks. administrationsgebyrer) 
Opsigelsesomkostninger kan forekomme

Produktbeskrivelse

Aktier som aktivklasse inkluderer også andre aktielignende instrumenter 
eller instrumenter, der handler som aktier, såsom depotbeviser, 
certifikater og ETF'er. Når der handles certifikater eller ETF'er udstedt af en 
tredjepart, kan yderligere løbende omkostninger være indeholdt i 
produktet, hvilket muligvis ikke afspejles i tabellen til højre.



Eksempel på omkostninger

Beløb Forfald
10,000,000 0-24 mdr.

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0.00% - 0.50%

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0.00% - 0.50%

Investeringsservice og yderligere service:

Procent
Engangsomkostninger: 0.00% - 0.50%
Løbende omkostninger: 0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som 
led i investeringsservice: 0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske 
tjenesteydelser: 0
Yderligere omkostninger: 0
Samlede omkostninger på investeringsservice og 
yderligere service: 0.00% - 0.50%

Samlede omkostninger: 0.00% - 1.00%

DKK 0 - 50,000

DKK 0 - 100,000

Beløb

DKK 0 - 50,000

0

0

0
0

DKK 0 - 50,000

Aktie derivater

Aktiefuture

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til 
produktet eller investeringsservicen.

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er 
udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol 

Valuta
DKK

Beløb

DKK 0 - 50,000

0

0

0

Bemærk venligst

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger 
relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan 
forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de 
pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitk, jeres forretningsomfang 
med Danske Bank eller andre generelle faktorer. 
Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for 
at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke 
transaktion eller handel. 

Oversigt over omkostnings-elementer

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet 
både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og 
yderligere service.

For dette produkt kan omkostningerne bestå af kurtage, margin, 
terminerings-onkostninger, clearing- og børsomkostninger.

Produktbeskrivelse

Formålet med dette produkt er at give investorer muligheden for at købe 
eller sælge den underliggende  aktie / aktieindeks til en bestemt pris på den 
aftale fremtidige dato.  Futures kan bruges både som investering eller som 
hedge af en underliggende aktie portefølje.



Eksempel på omkostninger

Beløb Forfald
10,000,000 0-5 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0.00% - 1.00%

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0.00% - 1.00%

Investeringsservice og yderligere service:

Procent
Engangsomkostninger: 0.00% - 1.00%
Løbende omkostninger: 0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som 
led i investeringsservice: 0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske 
tjenesteydelser: 0
Yderligere omkostninger: 0
Samlede omkostninger på investeringsservice og 
yderligere service: 0.00% - 1.00%

Samlede omkostninger: 0.00% - 2.00%

DKK 0 - 100,000

DKK 0 - 200,000

Beløb

DKK 0 - 100,000

0

0

0
0

DKK 0 - 100,000

Aktie derivater

Aktieoption

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til 
produktet eller investeringsservicen.

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er 
udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol 

Valuta
DKK

Beløb

DKK 0 - 100,000

0

0

0

Bemærk venligst

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger 
relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan 
forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de 
pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitk, jeres forretningsomfang 
med Danske Bank eller andre generelle faktorer. 
Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for 
at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke 
transaktion eller handel. 

Oversigt over omkostnings-elementer

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet 
både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og 
yderligere service.

For dette produkt kan omkostningerne bestå af kurtage, margin, 
terminerings-onkostninger, clearing- og børsomkostninger.

Produktbeskrivelse

Formålet med dette produkt er at give investorer rettigheden (hvis investor 
køber optionen), men ikke pligten til at købe / sælge den underliggende aktie 
/ aktieindeks til den aftalte strike-pris på en aftalt fremtidig dato. Hvis 
investor sælger optionen, har investoreren pligten til at købe / sælge den 
underliggende aktie /aktieindeks til den aftalte strike-pris på den aftalte 
fremtidige dato.  Afregning af optioner kan ske som cash settlement eller 
fysisk levering.  



Eksempel på omkostninger

Beløb Forfald
10,000,000 0-5 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0.00% - 3.00%

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0.00% - 3.00%

Investeringsservice og yderligere service:

Procent
Engangsomkostninger: 0
Løbende omkostninger: 0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som 
led i investeringsservice: 0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske 
tjenesteydelser: 0
Yderligere omkostninger: 0
Samlede omkostninger på investeringsservice og 
yderligere service: 0

Samlede omkostninger: 0.00% - 3.00%

0

DKK 0 - 300,000

Beløb

0

0

0

0
0

0.00% - 3.00%

Aktie derivater

Total Return Swap

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til 
produktet eller investeringsservicen.

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er 
udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol 

Valuta
DKK

Beløb

0

DKK 0 - 300,000

0

0

Bemærk venligst

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger 
relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan 
forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de 
pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitk, jeres forretningsomfang 
med Danske Bank eller andre generelle faktorer. 
Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for 
at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke 
transaktion eller handel. 

Oversigt over omkostnings-elementer

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet 
både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og 
yderligere service.

For dette produkt kan omkostningerne bestå af kurtage, margin, 
terminerings-onkostninger, clearing- og børsomkostninger.

Produktbeskrivelse

Formålet med dette produkt er at periodisk udveksle afkastet på en specifik 
aktie-baseret eksponering fra en fastsat startdato til slutdato. Afkastet kan 
være baseret på f.eks. et aktie-indeks, en specifik handels-strategi eller 
realisrede dividender. Den faktiske afkast vil blive beskrevet udførligt på en 
case-til-case basis.



Ansvarsfraskrivelse

Denne publikation er udarbejdet af Corporate and Institutional Banking – en del af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.

Denne publikation udgør ikke i sig selv en aftale, og publikationen giver ikke i sig selv nogen rettigheder til læseren, men skal læses og forstås i sammenhæng med 
det generelle kundeforhold med Danske Bank A/S.

Denne publikation er udarbejdet til brug for nuværende og potentielle kunder i Danmark, 
som betjenes af forretningsenheder i Corporate and Institutional Banking. 

Denne publikation udgør ikke et tilbud eller en opfordring til et tilbud om at købe eller sælge nogen finansielle instrumenter eller at indgå nogen aftale eller 
kontrakt angående finansielle instrumenter eller investeringsydelser. Enhver reference heri til et finansielt instrument og/eller bestemt udbyder udgør ikke en 
anbefaling til at købe eller sælge, tilbyde at købe eller tilbyde at sælge eller en opfordring til at købe eller sælge noget sådant finansielt instrument udstedt af en 
sådan udsteder.

Denne publikation er ikke og kan ikke gøre det ud for investeringsrådgivning og bør ikke være det eneste beslutningsgrundlag for en læser, der træffer en 
investeringsbeslutning eller beslutter at indgå aftale om en investeringsydelse. Forud for at træffe en investeringsbeslutning eller beslutte at indgå aftale om en 
investeringsydelse opfordres læseren til at søge rådgivning.

Denne publikation er ikke personaliseret, men baseret på standardomkostninger og/eller gennemsnitlige omkostninger, og den er baseret på en række estimater 
og antagelser vedrørende investoradfærd og markedsforhold.

Mens det med rimelig omhu er blevet sikret, at publikationens indhold er retvisende, 
og ikke misvisende, gives der ikke udtryk for, at den er nøjagtig eller fuldstændig, og der påtages 
intet ansvar for et eventuelt tab som følge af at have anvendt den.

Læseren bør også være opmærksom på, at Danske Bank, som en global udbyder af bankydelser, investeringspleje, risikostyring og rådgivningsydelser til 
institutionelle og professionelle kunder 
samt privatkunder, indgår i et bredt spektrum af aktiviteter. Selvom Danske Banks relationer
og aktiviteter kan bidrage til tilbyde attraktive muligheder og ydelser, skaber sådanne relationer 
og aktiviteter visse iboende interessekonflikter.

Publikationens indhold er kun til læserens egen, personlige og ikke-kommercielle anvendelse.

Alle rettigheder, inklusive copyright, i forhold til indholdet af denne publikation ejes og kontrolleres med disse formål af Danske Bank. Læseren er velkommen til at 
downloade og printe publikationen samt lave kopier.

Copyright 2022 Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes.


