
Esimerkki kuluista

Määrä Maturiteetti
1,000,000 N/A

Rahoitusintrumentti
Prosenttia

Kertaluontoiset kulut

Jatkuvat kulut 0

Kaikki transaktioon liittyvät kulut 0

Oheiskulut 0

Sijoitustuotteen kulut yhteensä 0

Sijoituspalvelu ja liittännäispalvelut
Prosenttia

Kertaluontoiset kulut 0.00 - 3.50%

Jatkuvat kulut 0

Kaikki transaktioon liittyvät kulut 0

Liitännäispalveluihin liittyvät kulut 0

Oheiskulut 0

Kannustimet 0

Sijoitus- ja liitännäispalvelun kulut yhteensä 0.00 - 3.50%

Kulut yhteensä 0.00 - 3.50%

0

Osakkeet

Pörssiosakkeet

Yhteenveto sijoitusinstrumenttiin ja sijoituspalveluun liittyvistä kuluista.

Alla esimerkki kuluista esimerkin suuruiselle transaktiolle, sekä suhteellisena (%) että 
absoluuttisena rahamääränä

Valuutta
EUR

Määrä

0

0

0

0

0- 35,000

0- 35,000

Määrä

0- 35,000

0

0

0

0

Huom.

Tässä esitetyt hinnat ovat ainoastaan esimerkkejä kuluista tällä tuotteella. 
Todelliset kulut voivat vaihdella riippuen markkinatilanteesta, 
maturiteeteista, valuuttakursseista, Danske Bankin luotonantopolitiikasta, 
asiakkaan kokonaisvolyymistä Dansken Bankin kanssa sekä muista 
yleisistä liiketaloudellisista seikoista. Ennen varsinaisen kaupantekoa ole 
yhteydessä normaaliin Danske Bankin yhteyshenkilöön saadaksesi tarkat 
tiedot kuluista ja veloituksista.

Yhtteenveto eri kuluista

Danske Bankin kanssa tehtäviin transaktioihin voi liittyä sekä itse finanssi-
instrumenttiin että sijoituspalveluun kohdistuvia kuluja. Tämän 
nimenomaisen finanssi-instrumentin osalta kulut voivat sisältää mm. 
vakuusvaateen, kulun transaktion päättämisestä, kolmansien osapuolien 
hallinnointipalkkiot.

Tuotekuvaus

Osakkeet omaisuusluokkana käsittää myös muut osakkeen kaltaiset 
instrumentit kuten talletustodistukset, sertifikaatit ja ETF:t. Kolmansien 
osapuolien liikkellelaskemien serfifikaattien ja ETFin mahdolliset juoksevat 
kustannukset eivät näy näissä laskelmissa.



Esimerkki kuluista

Määrä Maturiteetti
10,000,000 0-1 vuotta

Rahoitusinstrumentti
Prosenttia

Kertaluontoiset kulut 0.00% - 5.00%

Jatkuvat kulut 0

Kaikki transaktioon liittyvät kulut 0

Oheiskulut 0

Sijoitustuotteen kulut yhteensä 0.00% - 5.00%

Sijoituspalvelu ja liittännäispalvelut
Prosenttia

Kertaluontoiset kulut 0.00% - 5.00%

Jatkuvat kulut 0

Kaikki transaktioon liittyvät kulut 0

Liitännäispalveluihin liittyvät kulut 0

Oheiskulut 0

Kannustimet 0

Sijoitus- ja liitännäispalvelun kulut yhteensä 0.00% - 5.00%

Kulut yhteensä 0.00% - 5.00%

EUR 0 - 500,000

Osakejohdannaiset

Osakeoptio

Yhteenveto sijoitusinstrumenttiin ja sijoituspalveluun liittyvistä kuluista.

Alla esimerkki kuluista esimerkin suuruiselle transaktiolle, sekä suhteellisena (%) että 
absoluuttisena rahamääränä

Valuutta
EUR

Määrä

EUR 0 - 500,000

0

0

0

0

EUR 0 - 500,000

EUR 0 - 500,000

Määrä

EUR 0 - 500,000

0

0

0

0

Huom.

Tässä esitetyt hinnat ovat ainoastaan esimerkkejä kuluista tällä tuotteella. 
Todelliset kulut voivat vaihdella riippuen markkinatilanteesta, 
maturiteeteista, valuuttakursseista, Danske Bankin luotonantopolitiikasta, 
asiakkaan kokonaisvolyymistä Dansken Bankin kanssa sekä muista 
yleisistä liiketaloudellisista seikoista. Ennen varsinaisen kaupantekoa ole 
yhteydessä normaaliin Danske Bankin yhteyshenkilöön saadaksesi tarkat 
tiedot kuluista ja veloituksista.

Yhteenveto eri kuluista

Danske Bankin kanssa tehtäviin transaktioihin voi liittyä sekä itse finanssi-
instrumenttiin että sijoituspalveluun kohdistuvia kuluja. Tämän 
nimenomaisen finanssi-instrumentin osalta kulut voivat sisältää mm. 
vakuusvaateen, kulun transaktion päättämisestä, komission, marginaalin, 
pörssi tai clearing kustannuksia.

Tuotekuvaus

Tämä tuote antaa sijoittajalle (ostaja) oikeuden , mutta ei velvollisuutta,  
ostaa tai myydä allaoleva osake, indeksi tai osakekori sovittuun hintaan 
(toteutushinta) tiettynä hetkeä tulevaisuudessa. 
Option tyypistä riippuen sijoittajalla voi olla mahdollisuus toteutukseen 
ennen eräpäivää.
(Jos sijoittaja myy option, on hänellä velvollisuus ostaa tai myydä osake, 
indeksi tai osakekori sovittuun toteutushintaan, tiettynä hetkenä 
tulevaisuudessa)



Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
EUR 10,000,000 0-5 vuotta

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0.0% - 5.00%

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0.0% - 5.00%

Sijoituspalvelu ja liittännäispalvelut
Prosenttia

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0

Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0

Satunnaiset kulut: 0

Kannustinpalkkiot: 0

Kaikki sijoituspalvelun antamiseen, sekä 
oheispalveluihin liittyvät kulut:

0

Kulut yhteensä 0.0% - 5.00%

EUR 0 - 500,000

Osakejohdannaiset

Tuotonvaihtosopimus, osake

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

Alla esimerkki kuluista, jotka on laskettu esimerkkisummalle. Kulut näytetään prosentuaalisesti sekä 
euromääräisinä.

Valuutta
EUR

Määrä

EUR 0 - 500,000

0

0

0

0

0

EUR 0 - 500,000

Määrä

0

0

0

0

0

Huomioitavaa
Kaikki tällä sivulla mainitut kulut ovat ainoastaan esimerkkejä kuluista, 
jotka liittyvät tähän kyseiseen rahoitusvälineeseen. Tapauskohtaisesti 
kulut saattavat poiketa esimerkkikuluista markkinaolosuhteista, 
maturiteetista, valuuttaparista, Danske Bankin luotonantopolitiikasta, 
yrityksenne kaupantekovolyymista Danske Bankin kanssa, sekä muista 
yleisistä liiketoimintaolosuhteista riippuen. Teidän tulisi aina olla 
yhteydessä yhteyshenkilöönne Danske Bankissa, mikäli haluatte 
tapauskohtaisen selvityksen kaikista kuluista ja kustannuksista, jotka 
liittyvät tiettyyn liiketoimeen, jota suunnittelette.  

Yhteenveto eri kuluista

Danske Bankin kanssa tehtäviin transaktioihin voi liittyä sekä itse finanssi-
instrumenttiin että sijoituspalveluun kohdistuvia kuluja. Tämän 
nimenomaisen finanssi-instrumentin osalta kulut voivat sisältää mm. 
vakuusvaateen, kulun transaktion päättämisestä, komission, marginaalin, 
pörssi tai clearing kustannuksia.

Tuotekuvaus

Tämä tuotteen tarkoituksena on kausittain vaihtaa ennalta määritelty 
osakesidonnainen tuotto sopimuksen alkupäivästä loppupäivään saakka. 
Tuotto voi muodostua esimerksi osakeindeksistä, tietystä 
kaupankäyntistrategiasta tai toteutuneista osingoista. Tuotto kuvataan 
jokaisessa tapauksessa 



Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
EUR 10,000,000 0-5 vuotta

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0.0% - 1.0%

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0.0% - 1.0%

Sijoituspalvelu ja liittännäispalvelut
Prosenttia

Kertaluontoiset veloitukset: 0.0% - 1.0%

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0

Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0

Satunnaiset kulut: 0

Kannustinpalkkiot: 0

Kaikki sijoituspalvelun antamiseen, sekä 
oheispalveluihin liittyvät kulut:

0.0% - 1.0%

Kulut yhteensä 0.00% - 1,0%

EUR 0 -100,000

Osakejohdannaiset

Osakeindeksifutuuri tai osaketermiini

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

Alla esimerkki kuluista, jotka on laskettu esimerkkisummalle. Kulut näytetään prosentuaalisesti sekä 
euromääräisinä.

Valuutta
EUR

Määrä

EUR 0 -100,000

0

0

0

0

EUR 0 -100,000

EUR 0 - 100,000

Määrä

EUR 0 -100,000

0

0

0

0

Huomioitavaa

Kaikki tällä sivulla mainitut kulut ovat ainoastaan esimerkkejä kuluista, 
jotka liittyvät tähän kyseiseen rahoitusvälineeseen. Tapauskohtaisesti 
kulut saattavat poiketa esimerkkikuluista markkinaolosuhteista, 
maturiteetista, valuuttaparista, Danske Bankin luotonantopolitiikasta, 
yrityksenne kaupantekovolyymista Danske Bankin kanssa, sekä muista 
yleisistä liiketoimintaolosuhteista riippuen. Teidän tulisi aina olla 
yhteydessä yhteyshenkilöönne Danske Bankissa, mikäli haluatte 
tapauskohtaisen selvityksen kaikista kuluista ja kustannuksista, jotka 
liittyvät tiettyyn liiketoimeen, jota suunnittelette.  

Yhteenveto eri kuluista

Danske Bankin kanssa tehtäviin transaktioihin voi liittyä sekä itse finanssi-
instrumenttiin että sijoituspalveluun kohdistuvia kuluja. Tämän 
nimenomaisen finanssi-instrumentin osalta kulut voivat sisältää mm. mm. 
vakuusvaateen, kulun transaktion päättämisestä, komission, 
marginaalin, pörssi tai clearing kustannuksia.

Tuotekuvaus

Tällä tuotteella sijoittaja ostaa tai myy allaolevan osakeindeksin sovittuun 
hintaan tiettynä hetkenä tulevaisuudessa



Kuluoppaan vastuuvapauslauseke

Julkaisun on laatinut Danske Bank A/S:n C&I -liiketoimintayksikkö. Danske Bank A/S:n valvonnasta vastaa Tanskan Finanssivalvonta (Finanstilsynet).

Julkaisua ei ole tarkoitettu sopimukseksi, eikä se yksinään välitä oikeuksia lukijalle. Julkaisua on luettava ja sen sisältöä on käsiteltävä osana yleistä asiakassuhdetta 
Danske Bank A/S:n kanssa.

Julkaisu on laadittu nykyisten ja mahdollisten tulevien asiakkaiden käyttöön Suomessa jossa heitä palvelevat C&I:n yksiköt.

Julkaisua ei ole tarkoitettu rahoitusinstrumenttien tai sijoituspalveluiden osto- tai myyntitarjoukseksi, osto- tai myyntitarjousten hankkimiseksi tai kehotukseksi 
tehdä niitä koskevia sopimuksia. Julkaisussa olevat viittaukset rahoitusinstrumentteihin ja/tai yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin eivät ole osto- tai myyntisuosituksia, 
osto- tai myyntitarjouksia eivätkä osto- tai myyntitarjousten hankkimista liikkeeseenlaskijoiden rahoitusinstrumenteista.

Julkaisua ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi, eikä sitä pidä käyttää ainoana perusteena sijoituspäätöstä tehtäessä tai sijoituspalvelua koskevaa sopimusta 
tehtäessä. Julkaisu ei sisällä kaikkia sijoituspäätöstä tehtäessä tarvittavia tietoja. Suosittelemme keskustelemaan sijoitusneuvojan kanssa aina ennen 
sijoituspäätöksen tai sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä.

Julkaisu ei ole henkilökohtainen, vaan se perustuu perus- ja/tai keskimääräisiin kuluihin ja maksuihin sekä sijoittajan käyttäytymistä ja markkinaolosuhteita 
koskeviin arvioihin ja oletuksiin.

Julkaisun oikeellisuus on varmistettu kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja samalla on huolehdittu siitä, ettei sen sisältö ole harhaanjohtavaa. Danske Bank ei 
vastaa sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä, eikä ole vastuussa siitä mahdollisesti johtuvista tappioista.

On myös hyvä pitää mielessä, että Danske Bank toimii monilla eri aloilla tarjoten pankki-, sijoitus-, hallinnointi-, riskinhallinta- ja neuvontapalveluita 
institutionaalisille, ammattimaisille ja jälleenmyyjäasiakkaille. Vaikka Danske Bankin yhteydet ja toiminta voivat auttaa sitä tarjoamaan houkuttelevia 
mahdollisuuksia ja palveluita, nämä yhteydet ja toiminta luovat myös luonteensa vuoksi tiettyjä eturistiriitoja.

Julkaisun sisältö on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön.

Kaikki julkaisun sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, ja niiden hallinta kuuluvat Danske Bankille. Julkaisu voidaan ladata verkosta, tulostaa ja 
kopioida.

Copyright 2022 Danske Bank A/S. Kaikki oikeudet pidätetään.


