
OVERORDNET INTRODUKTION TIL OMKOSTNINGER OG GEBYRER FOR OTC-DERIVATTRANSAKTIONER

De samlede omkostninger og gebyrer ved at indgå en derivattransaktion vil afhænge af de specifikke detaljer for transaktionen. Der er dog en række generelle 
egenskaber, der typisk vil påvirke omkostninger og gebyrer i samme retning – eksempelvis hvorvidt der er aftalt sikkerheds-stillelse.

Nogle af disse egenskaber går igen på tværs af derivatprodukter, og deres typiske effekt på omkostninger og gebyrer er listet nedenfor. Andre egenskaber og deres 
typiske effekt på omkostninger og gebyrer, er specifikke for et givet derivatprodukt – eksempelvis løbetiden på en renteswap – og disse er specificeret under de 
individuelle produkteksempler.

Master Nettingaftale: Tilstedeværelsen af en nettingaftale (ISDA eller tilsvarende) kan påvirke omkostninger og gebyrer. Generelt set vil nettingeffekter reducere 
omkostninger og gebyrer.

Sikkerhedsstillelse: Foreligger der en aftale om sikkerhedsstillelse (CSA eller tilsvarende) kan de specifikke detaljer i en sådan aftale påvirke omkostninger og 
gebyrer. Generelt set vil sikkerhedsstillelse reducere omkostninger og gebyrer. Både ’Threshold’ og ’Minimum Transfer Amount’ i aftalen om sikkerhedsstillelse vil 
generelt reducere omkostninger og gebyrer, jo lavere de er. Derudover jo mere hyppigt sikkerhedsstillelse udveksles, desto lavere vil omkostninger og gebyrer 
typisk være. Ydermere kan kvaliteten af de accepterede typer af sikkerheder påvirke omkostninger og gebyrer i både positivt og negativ retning afhængigt af 
transaktionens natur.

Modpartskreditrisiko: Bankens vurdering af kreditkvaliteten af modparten vil påvirke omkostninger og gebyrer. Generelt set vil en højere kreditkvalitet medføre 
lavere omkostninger og gebyrer.

Kapitalmarkeder: Markedsprisen på bankens finansiering kan påvirke omkostninger og gebyrer. Generelt set kan stigende priser på finansiering påvirke 
omkostninger og gebyrer både positivt og negativt, afhængigt af transaktionens natur.

Regulering: Ændringer i regulering kan påvirke omkostninger og gebyrer.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0-0,54

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0-0,54

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 0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere service: 0

Samlede omkostninger: 0-0,54

DKK 0 - 40.000

Valutaprodukter

Terminsforretning

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 40.000

0

DKK 0 - 40.000

Beløb

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til et fast beløb i en 
anden valuta til en fast valutakurs på afregningsdatoen. 



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Syntetisk forward

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til et fast beløb i en 
anden valuta til en kendt fast valutakurs på afregningsdatoen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Strangle

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Strangle har ret, men ikke pligt, til at 
veksle en underliggende valutaeksponering til en aftalt aftalekurs og på et aftalt tidspunkt for 
optionen. 
Du vil på udløbstidspunktet på udløbsdatoen have ret, men ikke pligt, til at veksle det aftalte 
beløb til en aftalt aftalekurs for optionen. 
For at få en ret, men ikke en pligt, accepterer køberen af en Strangle at betale en 
optionspræmie til sælgeren af den pågældende Strangle.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Seagull - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til et variabelt beløb i 
en anden valuta, hvor beløbet afhænger af spotkursen på spotmarkedet på 
udløbstidspunktet. Produktet giver en investor ret, men ikke pligt, til at veksle det aftalte 
beløb til en aftalt valutakurs på udløbstidspunktet på udløbsdatoen.
For at få ret til at veksle til en aftalt valutakurs accepterer du at være forpligtet til at veksle 
det aftalte beløb på udløbstidspunktet på udløbsdatoen, hvis markedsspotkursen ligger uden 
for et aftalt valutakursinterval. 



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Seagull - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til et variabelt beløb i 
en anden valuta, hvor beløbet afhænger af spotkursen på spotmarkedet på 
udløbstidspunktet. Produktet giver en investor ret, men ikke pligt, til at veksle det aftalte 
beløb til en aftalt valutakurs på udløbstidspunktet på udløbsdatoen.
For at få ret til at veksle til en aftalt valutakurs, accepterer du at være forpligtet til at veksle 
det aftalte beløb på udløbstidspunktet på udløbsdatoen, hvis markedsspotkursen ligger uden 
for et aftalt valutakursinterval. 



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Risk Reversal - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en 
valuta til en kendt fast worst case-valutakurs, samtidig med at der kan være begrænsede 
gunstige udsving i spotkursen på spotmarkedet inden for et bestemt kursinterval. Intervallet 
bestemmes af en beskyttelseskurs, en worst case-kurs og en fordelskurs, en best case-kurs. 
For at få ret til beskyttelseskursen accepterer du pligten til at veksle et aftalt beløb til 
fordelskursen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Risk Reversal - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en 
valuta til en kendt fast worst case-valutakurs, samtidig med at der kan være begrænsede 
gunstige udsving i spotkursen på spotmarkedet inden for et bestemt kursinterval. Intervallet 
bestemmes af en beskyttelseskurs, en worst case-kurs og en fordelskurs, en best case-kurs. 
For at få ret til beskyttelseskursen accepterer du pligten til at veksle et aftalt beløb til 
fordelskursen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Put option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Vanilla Put Option har ret, men ikke 
pligt, til at veksle en underliggende valutaeksponering til en aftalt aftalekurs og på et aftalt 
tidspunkt for optionen. 
Du vil på udløbstidspunktet på udløbsdatoen have ret, men ikke pligt, til at veksle det aftalte 
beløb til en aftalt aftalekurs for optionen. 
For at få en ret, men ikke en pligt, accepterer køberen af en Vanilla Put Option at betale en 
optionspræmie til sælgeren af den pågældende Vanilla Put Option.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

One Touch option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en One Touch Option har ret til at 
modtage et aftalt beløb i én valuta, hvis markedsspotkursen er højere end en aftalt 
aftalekurs.
Hvis spotkursen på spotmarkedet på et hvilket som helst tidspunkt før udløbstidspunktet på 
udløbsdatoen er lig med eller højere end aftalekursen, er sælgeren af en One Touch Option 
forpligtet til at betale det aftalte beløb til køberen af den pågældende One Touch Option på 
den aftalte afregningsdato. I alle andre tilfælde udløber One Touch Option uden afregning af 
nogen beløb.
For at få ret til at modtage det aftalte beløb forpligter køberen af en One Touch Option sig til 
at betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende One Touch Option.
Du er ikke berettiget til at modtage betaling før den aftalte afregningsdato.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

No Touch option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en No Touch Option har ret til at modtage 
et aftalt beløb i én valuta, hvis markedsspotkursen aldrig handles til eller over en aftalt 
aftalekurs.
Hvis spotkursen på spotmarkedet på et hvilket som helst tidspunkt før udløbstidspunktet på 
udløbsdatoen er lig med eller højere end aftalekursen, har køberen af en No Touch Option 
ikke ret til at modtage det aftalte beløb fra sælgeren af den pågældende No Touch Option på 
afregningsdatoen. I alle andre tilfælde har køberen af en No Touch Option ret til at modtage 
det aftalte beløb fra sælgeren af den pågældende No Touch Option.
For at få ret til at modtage det aftalte beløb forpligter køberen af en No Touch Option sig til at 
betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende No Touch Option.
Du er ikke berettiget til at modtage betaling før afregningsdatoen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

NDO Put option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en NDO Put Option har ret til at modtage 
et kontantbeløb i én valuta, hvis markedsspotkursen er lavere end en aftalt aftalekurs for 
optionen på et aftalt tidspunkt. For at opnå denne ret accepterer køberen af en NDO Put 
Option at betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende NDO Put Option. 
Størrelsen på den betaling, du er berettiget til at modtage på afregningsdatoen, afhænger af 
forskellen mellem aftalekursen, markedsspotkursen og det aftalte beløb. Du er ikke 
berettiget til at modtage betaling før afregningsdatoen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

NDO Call option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en NDO Call Option har ret til at modtage 
et kontantbeløb i én valuta, hvis markedsspotkursen er højere end en aftalt aftalekurs for 
optionen på et aftalt tidspunkt. For at opnå denne ret accepterer køberen af en NDO Call 
Option at betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende NDO Call Option. 
Størrelsen på den betaling, du er berettiget til at modtage på afregningsdatoen, afhænger af 
forskellen mellem aftalekursen, markedsspotkursen og det aftalte beløb. Du er ikke 
berettiget til at modtage betaling før afregningsdatoen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 2,01

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 2,01

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 0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere service: 0

Samlede omkostninger: 0 - 2,01

DKK 0 - 150.000

Valutaprodukter

NDF terminsforretning

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
EUR/BRL

Beløb

0

0

DKK 0 - 150.000

0

DKK 0 - 150.000

Beløb

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at udveksle kursværdien på forfaldstidspunktet (udtrykt 
som forskellen mellem NDF kursen spot kursen) på afregningsdatoen. 



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Knock Out option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Knock Out Option har ret, men ikke 
pligt, til at veksle en underliggende valutaeksponering til en aftalt aftalekurs og på et aftalt 
tidspunkt for optionen, forudsat at en bestemt barrierehændelse ikke har fundet sted. 
Barrierekursen og barriereperioden bestemmer, hvornår en barrierehændelse har fundet 
sted. Barriereperioden, hvor barrierekursen kan aktiveres, er enten hele optionsperioden 
(amerikansk), en periode i optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet (europæisk). I 
tilfælde af en barrierehændelse ophører Knock Out Option, og indehaveren af optionen har 
ikke længere ret til at veksle hovedstolen.
For at få en ret, men ikke en pligt, accepterer køberen af en Knock Out Option at betale en 
optionspræmie til sælgeren af den pågældende Knock Out Option.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Knock In Risk Reversal - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en 
valuta til en kendt fast worst case-valutakurs, samtidig med at der kan være gunstige 
valutakursudsving inden for et bestemt valutakursinterval og tidsinterval. Valutakursintervallet 
bestemmes på grundlag af en beskyttelseskurs og en barrierekurs. Barriereperioden, hvor 
barrierekursen kan aktiveres, er enten hele optionsperioden (amerikansk), en periode i 
optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet (europæisk). Hvis spotkursen er lig med 
eller højere end barrierekursen i barriereperioden, bliver valutakursintervallet erstattet af en 
fordelskurs for køberen af produktet på udløbstidspunktet.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Knock In Risk Reversal - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en 
valuta til en kendt fast worst case-valutakurs, samtidig med at der kan være gunstige 
kursudsving inden for et bestemt valutakursinterval og tidsinterval. Valutakursintervallet 
bestemmes på grundlag af en beskyttelseskurs og en barrierekurs. Barriereperioden, hvor 
barrierekursen kan aktiveres, er enten hele optionsperioden (amerikansk), en periode i 
optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet (europæisk). Hvis spotkursen er lig med 
eller højere end barrierekursen i barriereperioden, bliver valutakursintervallet erstattet af 
en fordelskurs for køberen af produktet på udløbstidspunktet.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Knock In option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Knock In Option har ret, men ikke pligt, 
til at veksle en underliggende valutaeksponering til en aftalt aftalekurs og på et aftalt 
tidspunkt, forudsat at en bestemt barrierehændelse har fundet sted. 
Barrierekursen og barriereperioden bestemmer, hvornår en barrierehændelse har fundet 
sted. Barriereperioden, hvor barrierekursen kan aktiveres, er enten hele optionsperioden 
(amerikansk), en periode i optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet (europæisk). I 
tilfælde af en barrierehændelse ændres denne Knock In Option til en Vanilla Option på 
samme vilkår med hensyn til optionens aftalekurs, udløbstidspunkt og hovedstol.
For at få en ret, men ikke en pligt, accepterer køberen af en Knock In Option at betale en 
optionspræmie til sælgeren af den pågældende Knock In Option.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Knock In Forward - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at give investorer med en valutaeksponering sikring 
gennem en valutaterminsforretning med en kendt fast worst case-valutakurs, samtidig 
med at der kan være gunstige kursudsving inden for et bestemt valutakursinterval og 
tidsinterval. Beskyttelseskursen og barrierekursen bestemmer valutakursintervallet. 
Barriereperioden, hvor barrierekursen kan aktiveres, er enten hele optionsperioden 
(amerikansk), en periode i optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet 
(europæisk). Hvis spotkursen er lig med eller højere end barrierekursen i 
barriereperioden, bliver retten til en pligt for køberen af produktet på 
udløbstidspunktet.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Knock In Forward - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at give investorer med en valutaeksponering sikring 
gennem en valutaterminsforretning med en kendt fast worst case-valutakurs, samtidig 
med at der kan være gunstige kursudsving inden for et bestemt valutakursinterval og 
tidsinterval. Beskyttelseskursen og barrierekursen bestemmer valutakursintervallet. 
Barriereperioden, hvor barrierekursen kan aktiveres, er enten hele optionsperioden 
(amerikansk), en periode i optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet 
(europæisk). Hvis spotkursen er lig med eller lavere end barrierekursen i 
barriereperioden, bliver retten til en pligt for køberen af produktet på 
udløbstidspunktet.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 0,27

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 0,27

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 0

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere service: 0

Samlede omkostninger: 0 - 0,27

DKK 0 - 20.000

Valutaprodukter

FX-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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 20.000

0

DKK 0 - 20.000

Beløb

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er samtidig at aftale at købe og sælge et aftalt beløb i én valuta til et 
fast beløb i en anden valuta til en fast valutakurs på to forskellige afregningsdatoer.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Forbedrende termin - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale at veksle en valuta til en kendt fast worst case-
valutakurs, samtidig med at der kan være gunstige kursudsving inden for et bestemt 
valutakursinterval og en bestemt tidsperiode. Valutakursintervallet bestemmes på 
grundlag af en improver forward-kurs og en barrierekurs. Barriereperioden, hvor 
barrierekursen kan aktiveres, er enten hele optionsperioden (amerikansk), en periode i 
optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet (europæisk). Hvis spotkursen er lig 
med eller lavere end barrierekursen i barriereperioden, mistes fordelen ved en bedre 
valutakurs. 
For at få ret til at veksle en gearet hovedstol, når det er gunstigt for dig, accepterer du 
at veksle hovedstolen til en mindre favorabel valutakurs end den kurs, du normalt ville 
veksle den til, hvis du indgik en almindelig valutaterminsforretning med levering på 
samme afregningsdag.   



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Forbedrende termin - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale at veksle en valuta til en kendt fast worst case-
valutakurs, samtidig med at der kan være gunstige kursudsving inden for et bestemt 
valutakursinterval og en bestemt tidsperiode. Valutakursintervallet bestemmes på 
grundlag af en improver forward-kurs og en barrierekurs. Barriereperioden, hvor 
barrierekursen kan aktiveres, er enten hele optionsperioden (amerikansk), en periode i 
optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet (europæisk). Hvis spotkursen er lig 
med eller højere end barrierekursen i barriereperioden, mistes fordelen ved en bedre 
valutakurs. 
For at få ret til at veksle en gearet hovedstol, når det er gunstigt for dig, accepterer du 
at veksle hovedstolen til en mindre favorabel valutakurs end den kurs, du normalt ville 
veksle den til, hvis du indgik en almindelig valutaterminsforretning med levering på 
samme afregningsdag.   



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Double One Touch option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Double One Touch Option har ret 
til at modtage et aftalt beløb i én valuta, hvis markedsspotkursen er højere end de 
aftalte aftalekurser.
Hvis spotkursen på spotmarkedet på et hvilket som helst tidspunkt før 
udløbstidspunktet på udløbsdatoen er lig med eller højere end en af aftalekurserne, er 
sælgeren af en Double One Touch Option forpligtet til at betale det aftalte beløb til 
køberen af den pågældende Double One Touch Option på den aftalte afregningsdato. I 
alle andre tilfælde udløber Double One Touch Option uden afregning af nogen beløb.
For at få ret til at modtage det aftalte beløb forpligter køberen af en Double One Touch 
Option sig til at betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende Double One 
Touch Option.
Du er ikke berettiget til at modtage betaling før den aftalte afregningsdato.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Double No Touch option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Double No Touch Option har ret 
til at modtage et aftalt beløb i én valuta, hvis markedsspotkursen aldrig handles til eller 
over nogen af de aftalte aftalekurser.
Hvis spotkursen på spotmarkedet på et hvilket som helst tidspunkt før 
udløbstidspunktet på udløbsdatoen er lig med eller højere end en af aftalekurserne, har 
køberen af en Double No Touch Option ikke ret til at modtage det aftalte beløb fra 
sælgeren af den pågældende Double No Touch Option på afregningsdatoen. I alle andre 
tilfælde har køberen af en Double No Touch Option ret til at modtage det aftalte beløb 
fra sælgeren af den pågældende Double No Touch Option.
For at få ret til at modtage det aftalte beløb forpligter køberen af en Double No Touch 
Option sig til at betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende Double No 
Touch Option.
Du er ikke berettiget til at modtage betaling før afregningsdatoen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Double Knock out option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Double Knock Out Option har ret, 
men ikke pligt, til at veksle en underliggende valutaeksponering til en aftalt aftalekurs 
og på et aftalt tidspunkt for optionen, forudsat at en bestemt barrierehændelse ikke 
har fundet sted. 
Barrierekurserne og barriereperioden bestemmer, hvornår en barrierehændelse har 
fundet sted. Barriereperioden, hvor barrierekurserne kan aktiveres, er enten hele 
optionsperioden (amerikansk), en periode i optionsperioden (vindue) eller på 
udløbstidspunktet (europæisk).  I tilfælde af en barrierehændelse ophører Double 
Knock Out Option, og indehaveren af optionen har ikke længere ret til at veksle 
hovedstolen.
For at få en ret, men ikke en pligt, accepterer køberen af en Double Knock Out Option at 
betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende Double Knock Out Option.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Double Knock In option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Double Knock In Option har ret, 
men ikke pligt, til at veksle en underliggende valutaeksponering til en aftalt aftalekurs 
og på et aftalt tidspunkt for optionen, forudsat at en bestemt barrierehændelse har 
fundet sted. 
Barrierekurserne og barriereperioden bestemmer, hvornår en barrierehændelse har 
fundet sted. Barriereperioden, hvor barrierekurserne kan aktiveres, er enten hele 
optionsperioden (amerikansk), en periode i optionsperioden (vindue) eller på 
udløbstidspunktet (europæisk).  I tilfælde af en barrierehændelse ændres denne Double 
Knock In Option til en Vanilla Option på samme vilkår med hensyn til optionens 
aftalekurs, udløbstidspunkt og hovedstol.
For at få en ret, men ikke en pligt, accepterer køberen af en Double Knock In Option at 
betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende Double Knock In Option.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Digital option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel 
med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Digital Option har ret til at 
modtage et aftalt beløb i én valuta, hvis markedsspotkursen er højere end en aftalt 
aftalekurs for optionen.
Hvis spotkursen på spotmarkedet på udløbstidspunktet på udløbsdatoen er lig med 
eller højere end den aftalte aftalekurs, er sælgeren af en Digital Option forpligtet til at 
betale det aftalte beløb til køberen af den pågældende Digital Option på den aftalte 
afregningsdato. I alle andre tilfælde udløber Digital Option uden afregning af nogen 
beløb.
For at få ret til at modtage det aftalte beløb forpligter køberen af en Digital Option sig til 
at betale en optionspræmie til sælgeren af den pågældende Digital Option.
Du er ikke berettiget til at modtage betaling før afregningsdatoen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Deltagende Termin - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til et variabelt beløb i 
en anden valuta, hvor beløbet afhænger af spotkursen på spotmarkedet på 
udløbstidspunktet til en fast worst case-valutakurs. Aftalekursen er en mindre favorabel 
valutakurs end kursen i en almindelig valutaterminsforretning med levering på samme 
afregningsdato. Til gengæld for den mindre favorable valutakurs accepterer du at være 
sikret for hovedstolen, men er kun bundet for det deltagende beløb.  



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Deltagende Termin - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til et variabelt beløb i 
en anden valuta, hvor beløbet afhænger af spotkursen på spotmarkedet på 
udløbstidspunktet til en fast worst case-valutakurs. Aftalekursen er en mindre favorabel 
valutakurs end kursen i en almindelig valutaterminsforretning med levering på samme 
afregningsdato. Til gengæld for den mindre favorable valutakurs accepterer du at være 
sikret for hovedstolen, men er kun bundet for det deltagende beløb.  



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Call option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Vanilla Call Option har ret, men ikke 
pligt, til at veksle en underliggende valutaeksponering til en aftalt aftalekurs og på et aftalt 
tidspunkt for optionen. 
Du vil på udløbstidspunktet på udløbsdatoen have ret, men ikke pligt, til at veksle det aftalte 
beløb til en aftalt aftalekurs for optionen. 
For at få en ret, men ikke en pligt, accepterer køberen af en Vanilla Call Option at betale en 
optionspræmie til sælgeren af den pågældende Vanilla Call Option.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Boosted Risk Reversal - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en 
valuta til en kendt fast worst case-valutakurs, hvis spotkursen på spotmarkedet på 
udløbstidspunktet ligger under et aftalt kursinterval. Intervallet er begrænset af en 
beskyttelseskurs, en worst case-kurs og en fordelskurs, en best case-kurs. Hvis spotkursen 
ligger mellem fordelskursen og beskyttelseskursen, er der ingen ret eller pligt til at 
gennemføre transaktionen. 
For at få ret til beskyttelseskursen accepterer du pligten til at veksle et aftalt beløb til 
fordelskursen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Boosted Risk Reversal - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en 
valuta til en kendt fast worst case-valutakurs, hvis spotkursen på spotmarkedet på 
udløbstidspunktet ligger over et aftalt kursinterval. Intervallet er begrænset af en 
beskyttelseskurs, en worst case-kurs og en fordelskurs, en best case-kurs. Hvis spotkursen 
ligger mellem fordelskursen og beskyttelseskursen, er der ingen ret eller pligt til at 
gennemføre transaktionen. 
For at få ret til beskyttelseskursen accepterer du pligten til at veksle et aftalt beløb til 
fordelskursen.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Boosted Knock in Risk Reversal - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med finansielle 
instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse
Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en valuta til en 
kendt fast worst case-valutakurs, samtidig med at der kan være gunstige kursudsving inden for et bestemt 
valutakursinterval og tidsinterval. Valutakursintervallet bestemmes på grundlag af en beskyttelseskurs og 
en barrierekurs. Barriereperioden, hvor barrieren kan aktiveres, er enten hele optionsperioden (amerikansk), 
en periode i optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet (europæisk). Hvis spotkursen er lig med eller 
lavere end barriereniveauet i barrieretidsintervallet, fastlægges valutakursintervallet på grundlag af 
beskyttelseskursen og fordelskursen.
For at få ret til beskyttelseskursen accepterer du pligten til at veksle et aftalt beløb til fordelskursen, hvis 
barrierekursen brydes.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Boosted Knock in Risk Reversal - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med finansielle 
instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en valuta til en 
kendt fast worst case-valutakurs, samtidig med at der kan være gunstige kursudsving inden for et bestemt 
valutakursinterval og tidsinterval. Valutakursintervallet bestemmes på grundlag af en beskyttelseskurs og 
barrierekursen. Barriereperioden, hvor barrieren kan aktiveres, er enten hele optionsperioden (amerikansk), 
en periode i optionsperioden (vindue) eller på udløbstidspunktet (europæisk). Hvis spotkursen er lig med eller 
lavere end barriereniveauet i barrieretidsintervallet, fastlægges valutakursintervallet på grundlag af 
beskyttelseskursen og fordelskursen.
For at få ret til beskyttelseskursen accepterer du pligten til at veksle et aftalt beløb til fordelskursen, hvis 
barrierekursen brydes.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Boosted Knock in forward - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en valuta 
til en kendt fast worst case-valutakurs, samtidig med at der kan være gunstige kursudsving inden 
for et bestemt valutakursinterval og tidsinterval. Valutakursintervallet bestemmes på grundlag af 
en beskyttelseskurs og en barrierekurs. Barriereperioden, hvor barrieren kan aktiveres, er enten 
hele optionsperioden (amerikansk), en periode i optionsperioden (vindue) eller på 
udløbstidspunktet (europæisk). Hvis spotkursen er lig med eller lavere end barrierekursen i 
barriereperioden, bliver retten til en pligt for køberen af produktet på udløbstidspunktet.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Boosted Knock in forward - køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at give en investor med en valutaeksponering ret til at veksle en valuta 
til en kendt fast worst case-valutakurs, samtidig med at der kan være gunstige kursudsving inden 
for et bestemt valutakursinterval og tidsinterval. Valutakursintervallet bestemmes på grundlag af 
en beskyttelseskurs og en barrierekurs. Barriereperioden, hvor barrieren kan aktiveres, er enten 
hele optionsperioden (amerikansk), en periode i optionsperioden (vindue) eller på 
udløbstidspunktet (europæisk). Hvis spotkursen er lig med eller lavere end barrierekursen i 
barriereperioden, bliver retten til en pligt for køberen af produktet på udløbstidspunktet.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Boosted forward - sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både 
handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere 
omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til et 
variabelt beløb i en anden valuta til en på forhånd fastlagt valutakurs, hvor beløbet 
afhænger af spotkursen på spotmarkedet på udløbstidspunktet. En boostet 
terminskurs er en mere favorabel valutakurs end kursen i en almindelig 
valutaterminsforretning med levering på samme afregningsdato. 
For at få ret til den gunstigere faste valutakurs, accepterer du, at der er risiko for 
at veksle et beløb, der er højere end det, du normalt ville veksle, hvis du indgik en 
almindelig valutaterminsforretning med levering på samme afregningsdato.   



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Boosted forward - køber 

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både 
handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere 
omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til et 
variabelt beløb i en anden valuta til en på forhånd fastlagt valutakurs, hvor beløbet 
afhænger af spotkursen på spotmarkedet på udløbstidspunktet. En boostet 
terminskurs er en mere favorabel terminskurs end valutakursen i en almindelig 
valutaterminsforretning med levering på samme afregningsdato. 
For at få ret til den gunstigere faste valutakurs, accepterer du, at der er risiko for 
at veksle et beløb, der er højere end det, du normalt ville veksle, hvis du indgik en 
almindelig valutaterminsforretning med levering på samme afregningsdato.   



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Average rate put option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både 
handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere 
omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Average Rate Put Option 
har ret til at modtage et kontantbeløb i én valuta, hvis den beregnede 
gennemsnitlige kurs i en aftalt beregningsperiode ligger under en aftalt aftalekurs 
for optionen. For at få ret til at modtage et kontantbeløb forpligter køberen af en 
Average Rate Put Option sig til at betale en optionspræmie til sælgeren af den 
pågældende Average Rate Put Option.
Størrelsen på den betaling, du er berettiget til at modtage på afregningsdatoen, 
afhænger af forskellen mellem aftalekursen, den beregnede gennemsnitlige kurs 
og det aftalte beløb. Du er ikke berettiget til at modtage betaling før 
afregningsdatoen. 



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Average rate forward option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både handel med 
finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere omkostninger.  

Produkt beskrivelse

En Average Rate Forward er en bindende aftale om at afregne et variabelt beløb i en 
bestemt valuta på afregningsdatoen.
Målet med dette produkt er at aftale at afregne et variabelt beløb i en bestemt valuta 
kontant på grundlag af et beregnet gennemsnit af på forhånd fastlagte observationer af 
markedsspotkursen. Du vil på udløbsdatoen være forpligtet til at afregne det variable 
beløb på afregningsdatoen. Afregningsbeløbet beregnes som forskellen mellem en aftalt 
gennemsnitlig terminskurs og det beregnede gennemsnit af observationerne af 
markedsspotkursen ganget med en hovedstol. 
Afregningsbeløbet kan være negativt eller positivt afhængigt af det beregnede 
gennemsnit.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Average rate call option

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet både 
handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere 
omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale, at køberen af en Average Rate Call Option 
har ret til at modtage et kontantbeløb i én valuta, hvis den beregnede 
gennemsnitlige kurs i en aftalt beregningsperiode ligger over en aftalt aftalekurs 
for optionen. For at få ret til at modtage et kontantbeløb forpligter køberen af en 
Average Rate Call Option sig til at betale en optionspræmie til sælgeren af den 
pågældende Average Rate Call Option.
Størrelsen på den betaling, du er berettiget til at modtage på afregningsdatoen, 
afhænger af forskellen mellem aftalekursen, den beregnede gennemsnitlige kurs 
og det aftalte beløb. Du er ikke berettiget til at modtage betaling før 
afregningsdatoen. 



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Accumulator -sælger

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet 
både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og 
yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere 
omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til 
et variabelt beløb i en anden valuta, hvor beløbet afhænger af spotkursen 
på spotmarkedet på udløbstidspunktet. Hvis spotkursen på spotmarkedet 
på udløbstidspunktet på udløbsdatoen ligger over en aftalt 
akkumulatorkurs, er du forpligtet til at veksle den gearede hovedstol til 
akkumulatorkursen. Hvis spotkursen på spotmarkedet på 
udløbstidspunktet på udløbsdatoen ligger mellem akkumulatorkursen og 
barrierekursen, har du ret til at veksle hovedstolen til akkumulatorkursen. 
Hvis spotkursen på spotmarkedet på udløbstidspunktet på udløbsdatoen 
er lig med eller lavere end barrierekursen, vil intet blive vekslet.



Eksempel på omkostninger:

Beløb Forfald
EUR 1.000.000 1 år

Finansielle Instrumenter:
Procent

Engangsomkostninger: 0

Løbende omkostninger og gebyrer: 0

Alle omkostninger vedrørende transaktioner: 0 - 1,34

Yderligere omkostninger: 0

Samlede omkostninger på det finansielle instrument: 0 - 1,34

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 - 1,34

DKK 0 - 100.000

Valutaprodukter

Accumulator -køber

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
EUR/USD

Beløb

0

0

DKK 0 - 100.000

0

DKK 0 - 100.000

Beløb

0

0

0

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 tilknyttet 
både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og 
yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af marginal samt eventuelle 
kreditomkostninger.  

Hvis produkter bliver termineret før tid, kan der bliver tilføjet yderligere 
omkostninger.  

Produkt beskrivelse

Målet med dette produkt er at aftale at veksle et aftalt beløb i én valuta til 
et variabelt beløb i en anden valuta, hvor beløbet afhænger af spotkursen 
på spotmarkedet på udløbstidspunktet. Hvis spotkursen på spotmarkedet 
på udløbstidspunktet på udløbsdatoen ligger under en aftalt 
akkumulatorkurs, er du forpligtet til at veksle den gearede hovedstol til 
akkumulatorkursen. Hvis spotkursen på spotmarkedet på 
udløbstidspunktet på udløbsdatoen ligger mellem akkumulatorkursen og 
barrierekursen, har du ret til at veksle hovedstolen til akkumulatorkursen. 
Hvis spotkursen på spotmarkedet på udløbstidspunktet på udløbsdatoen 

er lig med eller højere end barrierekursen, vil intet blive vekslet.



Ansvarsfraskrivelse

Denne publikation er udarbejdet af Large Corporates and Institutions – 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 Large Corporates and Institutions. 

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.


