
YLEISTÄ KULUISTA JA KUSTANNUKSISTA OTC-JOHDANNAISISSA

Johdannaissopimuksen toteuttamiseen liittyvät kokonaiskustannukset ja -maksut riippuvat transaktiokohtaisista ominaisuuksista ja yksityiskohdista. On kuitenkin 
olemassa useita yleisiä piirteitä, joilla on tyypillisesti samansuuntainen vaikutus kustannuksiin – esimerkki tällaisesta on vakuussopimus (ISDA CSA) olemassa 
oleminen tai puuttuminen.

Jotkut näistä ominaisuuksista ovat tavallisia johdannaistuotteissa, ja niiden tyypillinen vaikutus kustannuksiin ja maksuihin on esitetty alla. Muut ominaisuudet ja 
niiden tyypilliset vaikutukset kustannuksiin ja maksuihin ovat spesifisiä tietylle johdannaistuotteelle - esimerkiksi koronvaihtosopimuksen maturiteetti - ja ne on 
esitetty yksittäisissä tuoteselosteissa.

Master Netting Agreement: nettoutussopimuksen (ISDA tai vastaava) olemassaolo voi vaikuttaa kustannuksiin ja maksuihin transaktiossa. Yleensä nettoutuksen 
vaikutukset tekevät kustannuksista ja maksuista pienempiä.

Vakuussopimus: vakuussopimuksen olemassaolo (CSA tai vastaava) ja tällaisen sopimuksen yksityiskohdat voivat vaikuttaa kustannuksiin. Yleensä 
vakuussopimukset tekevät kustannuksista pienempiä. Yksityiskohdat, kuten sopimuksessa määritelty "Kynnysarvo eli Threshold" ja "Vakuuden siirron minimi 
määrä eli Minimum Transfer Amount", vähentävät transaktion kustannuksia sitä enemmän, mitä alempia nämä arvot ovat. Myös mitä useammin vakuuksia 
vaihdetaan, sitä alhaisemmat kustannukset tyypillisesti ovat. Lisäksi hyväksyttävien vakuuksien laatu voi vaikuttaa kustannuksiin sekä positiivisesti että 
negatiivisesti transaktion luonteesta riippuen.

Vastapuolen luottoriski: Pankin näkemys johdannaissopimuksen vastapuolen luottoluokituksesta vaikuttaa kustannuksiin ja kuluihin. Yleensä korkeampi 
luottokelpoisuus liittyy alhaisempiin kustannuksiin.

Pääomamarkkinat: pankkirahoituksen markkinahinta voi vaikuttaa kustannuksiin ja maksuihin. Korkeammat rahoituskustannukset voivat vaikuttaa kustannuksiin ja 
maksuihin sekä positiivisesti että negatiivisesti johdannaissopimuksen luonteesta riippuen.

Regulaatio: sääntelyn muutokset voivat vaikuttaa kustannuksiin ja maksuihin.



Synteettinen termiini (engl. Synthetic Forward) Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla maksupäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota. 



Strangle Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että option ostajalla on oikeus
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. Tämä 
tuote sisältää kaksi optiota (call -optio ja put -optio), joissa kunkin option 
ostajalla on oikeus toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin 
sovittuna aikana. 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Kolmijalka (engl. Seagull) - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kolme erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 



Kolmijalka (engl. Seagull) - ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kolme erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 



Kaulusrakenne (engl. Risk Reversal) - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 



Kaulusrakenne (engl. Risk Reversal) - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 



Put option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että option ostajalla on oikeus 
ja myyjällä velvoite toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin 
sovittuna aikana. 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Lisähyötyrakenne (engl. Participating Forward) - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla.

Vaihdettava määrä riippuu spot-kurssista erääntymishetkellä. 

Jos spot-kurssi on alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi, myyjä on 
oikeutettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin. 

Mikäli spot-kurssi on korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi, myyjä on 
velvoitettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin.



Lisähyötyrakenne (engl. Participating forward) - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla.

Vaihdettava määrä riippuu spot-kurssista erääntymishetkellä.

Jos spot-kurssi on korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
oikeutettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin. 

Mikäli spot-kurssi on alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
velvoitettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin.



One Touch option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että option ostajalla on oikeus 
saada myyjältä sovittu määrä maksupäivänä, mikäli spot-kurssi missä 
tahansa vaiheessa ennen erääntymispäivää ylittää (call -optio) tai alittaa (put 
-optio) sovitun toteutuskurssin. 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



No Touch option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että option ostajalla on oikeus 
saada myyjältä sovittu määrä maksupäivänä, mikäli spot-kurssi ei missään 
vaiheessa ennen erääntymispäivää ylitä (call -optio) tai alita (put-optio)
sovittua toteutuskurssia. 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



NDO Put option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että ostajalla on oikeus
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 

Sovittu määrä valuuttaa vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla
vaihtokurssilla maksupäivänä, siten että valuuttakauppa netotetaan 
päävaluutassa fixing-kurssiin, jonka lähde on ennalta sovittu.

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



NDO Call option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että ostajalla on oikeus
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 

Sovittu määrä valuuttaa vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla
vaihtokurssilla maksupäivänä, siten että valuuttakauppa netotetaan 
päävaluutassa fixing-kurssiin, jonka lähde on ennalta sovittu..

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



NDF Forward Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/BRL

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tavoitteena on vaihtaa sovittu määrä (nimellismäärä) yhtä 
valuuttaa toiseen valuuttaan sovitulla valuuttakurssilla (termiinikurssi) 
tulevana ajankohtana (eräpäivä). NDF-termiinikauppa netotetaan 
maksamalla erotus aina päävaluutassa ostajan ja myyjän välillä. Erotus 
lasketaan vertaamalla termiinikurssia fixing-kurssiin. Fixing-kurssin lähde ja 
ajankohta on ennalta sovittu NDF-sopimuksen yhteydessä. NDF-sopimus on 
sitova sopimus.



Knock out option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on antaa ostajalle oikeus vaihtaa sovittu 
määrä valuuttaa ennaltamääriteltyyn vaihtokurssiin ja aikaan mikäli knock-
out -tapahtuma ei toteudu. 

Knock-out -tapahtuman määrittävät sovittu knock-out -taso sekä 
voimassaoloaika. 

Knock-out -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Knock In Risk Reversal - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 

Tuotteen ostaja on yhden option ostaja ja toisen option myyjä. 

Myydyn option oikeus astuu voimaan ainoastaan, mikäli spot-kurssi ylittää 
sovitun knock-in -tason tiettynä ajanjaksona. 

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 



Knock In Risk Reversal - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 

Tuotteen ostaja on yhden option ostaja ja toisen option myyjä. 

Myydyn option oikeus astuu voimaan ainoastaan, mikäli spot-kurssi alittaa 
sovitun knock-in -tason tiettynä ajanjaksona. 

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 



Knock In option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on antaa ostajalle oikeus vaihtaa sovittu 
määrä ennaltamääriteltyyn vaihtokurssiin ja aikaan, knock-in -tapahtuman 
sattuessa. 

Knock-in -tapahtuman määrittävät sovittu knock-in -taso sekä 
voimassaoloaika. 

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Knock In forward - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on antaa ostajalle oikeus vaihtaa valuuttaa 
ennalta määriteltyyn vaihtokurssiin, sekä antaa mahdollisuus hyötyä 
kurssiliikkeistä määritellyllä kurssivälillä ja ajanjaksona. 

Kurssivälin määrittävät suojakurssi ja knock-in -kurssi. 

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Jos spot-kurssi on samalla tasolla tai alempi kuin knock-in -kurssi knock-in -
tason voimassaoloaikana, oikeudesta tulee velvoite myyjälle 
erääntymishetkenä.



Knock In forward - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on antaa ostajalle oikeus vaihtaa valuuttaa 
ennalta määriteltyyn vaihtokurssiin, sekä antaa mahdollisuus hyötyä 
kurssiliikkeistä määritellyllä kurssivälillä ja ajanjaksona. 

Kurssivälin määrittävät suojakurssi ja knock-in -kurssi. 

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Jos spot-kurssi on samalla tasolla tai korkeampi kuin knock-in -kurssi knock-
in -tason voimassaoloaikana, oikeudesta tulee velvoite ostajalle 
erääntymishetkenä.



Improver Forward - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on antaa ostajalle oikeus vaihtaa valuuttaa 
ennalta määriteltyyn vaihtokurssiin, sekä antaa mahdollisuus hyötyä 
kurssiliikkeistä määritellyllä kurssivälillä ja ajanjaksona. 

Kurssivälin määrittävät sovittu termiinikurssi, sekä knock-out -kurssi.

Knock-out -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Jos spot-kurssi on samalla tai alhaisemmalla tasolla kuin knock-out -kurssi 
knock-out -tason voimassaoloaikanaa, ostaja menettää osittain oikeutensa 
vaihtaa valuuttaa sovittuun kurssiin. 



Improver Forward - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on antaa ostajalle oikeus vaihtaa valuuttaa 
ennalta määriteltyyn vaihtokurssiin, sekä antaa mahdollisuus hyötyä 
kurssiliikkeistä määritellyllä kurssivälillä ja ajanjaksona.

Kurssivälin määrittävät sovittu termiinikurssi, sekä knock-out -kurssi.

Knock-out -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Jos spot-kurssi on samalla tai korkeammalla tasolla kuin knock-out -kurssi 
knock-out -tason voimassaoloaikanaa, ostaja menettää osittain oikeutensa 
vaihtaa valuuttaa sovittuun kurssiin. 



FX-swap Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 0,18

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 0,18

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 0,18

0

0

0

EUR 0 - 1.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 1.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 1.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovittuna päivänä sovittuun kurssiin ja että 
sama valuutanvaihto toteutetaan käänteisesti toisena sovittuna päivänä 
sovittuun kurssiin.



Termiini (engl. Forward) Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla maksupäivänä. 



Double one touch option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että ostajalla on oikeus saada 
sovittu määrä maksupäivänä, mikäli spot-kurssi missä tahansa vaiheessa 
ennen erääntymispäivää on alhaisempi kuin alin sallittu spot-kurssi tai 
korkeampi kuin korkein sallittu spot-kurssi. 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Double no touch option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että ostajalla on oikeus saada 
sovittu määrä maksupäivänä, mikäli spot-kurssi ei missään vaiheessa ennen 
erääntymispäivää ole alhaisempi kuin alin sallittu spot-kurssi tai korkeampi 
kuin korkein sallittu spot-kurssi.

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Double Knock out option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on antaa ostajalle oikeus vaihtaa sovittu 
valuuttamäärä ennaltamääriteltyyn vaihtokurssiin ja aikaan, mikäli spot-
kurssi ei ylitä ylempää sovittua knock-out -tasoa tai alita alempaa sovittua 
knock-out -tasoa tiettynä ajanjaksona.

Knock-out -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Double Knock-in option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on antaa ostajalle oikeus vaihtaa sovittu 
valuuttamäärä ennaltamääriteltyyn vaihtokurssiin ja aikaan, mikäli spot-
kurssi ylittää ylemmän sovitun knock-in -tason tai alittaa alemman sovitun 
knock-in -tason tiettynä aikana tiettynä ajanjaksona.

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Digital call option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että ostajalla on oikeus saada 
myyjältä sovittu summa yhtenä valuuttana maksupäivänä, jos spot-kurssi 
ylittää sovitun toteutuskurssin. 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Call option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että ostajalla on oikeus ja 
myyjällä velvoite toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin 
sovittuna aikana. 

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Boosted Risk Reversal - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 

Jos spot-kurssi on korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
velvoitettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin. 

Mikäli spot-kurssi on alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
oikeutettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin.



Boosted Risk Reversal - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 

Jos spot-kurssi on korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
oikeutettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin. 

Mikäli spot-kurssi on alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
velvoitettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin.



Boosted knock in Risk Reversal - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 

Tuotteen ostaja on yhden option ostaja ja toisen option myyjä. 

Myydyn option oikeus astuu voimaan ainoastaan, mikäli spot-kurssi ylittää 
sovitun knock-in -tason tiettynä ajanjaksona.

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen).

Jos spot-kurssi on korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
velvoitettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin. 

Mikäli spot-kurssi on alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
oikeutettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin.



Boosted knock in Risk Reversal - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 

vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. Tämä 
tuote sisältää kaksi erillistä optiota, joissa kunkin option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana. 

Tuotteen ostaja on yhden option ostaja ja toisen option myyjä. 

Myydyn option oikeus astuu voimaan ainoastaan, mikäli spot-kurssi ylittää 
sovitun knock-in -tason tiettynä ajanjaksona.

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen).

Jos spot-kurssi on korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
oikeutettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin. 

Mikäli spot-kurssi on alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
velvoitettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin.



Boosted knock in forward - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. 

Vaihdettava määrä riippuu spot-kurssista erääntymishetkellä. 

Oikeus valuutanvaihtoon on voimassa koko sopimuksen voimassaoloajan, 
mutta velvoite astuu voimaan mikäli spot-kurssi alittaa sovitun knock-in -
tason tiettynä ajanjaksona. 

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 



Boosted knock-in forward - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla eräpäivänä. 

Vaihdettava määrä riippuu spot-kurssista erääntymishetkellä. 

Oikeus valuutanvaihtoon on voimassa koko sopimuksen voimassaoloajan, 
mutta velvoite astuu voimaan mikäli spot-kurssi alittaa sovitun knock-in -
tason tiettynä ajanjaksona. 

Knock-in -kurssi voi olla voimassa koko option voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 



Boosted forward - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla. 

Vaihdettava summa riippuu spot-kurssista erääntymishetkellä. 

Jos spot-kurssi on alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi, myyjä on 
oikeutettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin. 

Mikäli spot-kurssi on korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi, myyjä on 
velvoitettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin.



Boosted forward - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla. 

Vaihdettava määrä riippuu spot-kurssista erääntymishetkellä. 

Jos spot-kurssi on korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
oikeutettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin. 

Mikäli spot-kurssi on alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi, ostaja on 
velvoitettu vaihtamaan sovitun määrän toteutuskurssiin.



Average rate forward Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan sovitulla vaihtokurssilla maksupäivänä, siten 

että valuuttakauppa netotetaan päävaluutassa sovituin ehdoin.

Netotettava määrä muodostuu sovitun termiinikurssin ja ennalta 
määriteltyjen spot-kurssihavaintojen laskennallisen keskiarvon välisen 
erotuksen perusteella kerrottuna nimellismäärällä. 



Average Put option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana, mikäli 
ennalta määriteltyjen spot-kurssihavaintojen laskennallinen keskiarvo alittaa 
sovitun toteutuskurssin.

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Average Call option Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että option ostajalla on oikeus 
toteuttaa valuutanvaihto sovittuun toteutuskurssiin sovittuna aikana, mikäli 
ennalta määriteltyjen spot-kurssihavaintojen laskennallinen keskiarvo ylittää 
sovitun toteutuskurssin.

Option ostaja maksaa myyjälle preemion.



Akkumulaattori (engl. Accumulator) - Myyjä Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan riippuen spot-kurssista erääntymisaikana. 

Ostajalla on velvoite vaihtaa nimellispääoma sovitulla toteutuskurssilla, jos 
spot-kurssi on erääntymisaikana korkeampi kuin sovittu toteutuskurssi.  

Jos spot-kurssi on erääntymisaikana sovitun toteutuskurssin ja knock-out -
kurssin välillä,  ostajalla on oikeus vaihtaa nimellispääoma sovittuun 
toteutuskurssiin. 

Knock-out -kurssi voi olla voimassa koko tuotteen voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Jos spot-kurssi alittaa sovitun knock-out -kurssin erääntymisaikana, optio 
erääntyy arvottomana.



Akkumulaattori (engl. Accumulator) - Ostaja Kuluesimerkki

Määrä Maturiteetti
1 vuosi

Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut:
Prosentti

Kertaluontoiset veloitukset: 0

Jatkuvaluontoiset veloitukset: 0

Kaikki liiketoimeen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Satunnaiset kulut: 0

Kaikki rahoitusvälineeseen liittyvät kulut: 0 - 1,68

Prosentti

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

Kaikki kulut: 0 - 1,68

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Sijoituspalvelun antamiseen, sekä oheispalveluihin liittyvät kulut:

Määrä

0

0

0

0

EUR 0 - 16.800

Valuuttatuotteet

Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä 
kuluista.

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

Valuutta
EUR 1.000.000 EUR/USD

Määrä

0

0

EUR 0 - 16.800

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.  

Liiketoimeen liittyvät kulut

Kun käyt kauppaa Danske Bankin kanssa, kaupankäynnin kulut voivat 
koostua sekä rahoitusvälineeseen että sijoituspalvelun antamiseen liittyistä 
kuluista.  Tämän rahoitusvälineen osalta kulut voivat koostua seuraavista 
eristä:

Marginaali, sekä ennenaikaisesta purkamisesta mahdollisesti aiheutuvat 

Rahoitusvälineen kuvaus

Tämän tuotteen tarkoituksena on sopia siitä, että sovittu määrä valuuttaa 
vaihdetaan toiseen valuuttaan riippuen spot-kurssista erääntymisaikana. 

Ostajalla on velvoite vaihtaa nimellispääoma sovitulla toteutuskurssilla, jos 
spot-kurssi on erääntymisaikana alhaisempi kuin sovittu toteutuskurssi.

Jos spot-kurssi on erääntymisaikana sovitun toteutuskurssin ja knock-out -
kurssin välillä, ostajalla on oikeus vaihtaa nimellispääoma sovittuun 
toteutuskurssiin. 

Knock-out -kurssi voi olla voimassa koko tuotteen voimassaoloajan 
(amerikkalainen), lyhyempänä jaksona (ikkuna) tai erääntymishetkenä 
(eurooppalainen). 

Jos spot-kurssi ylittää sovitun knock-out -kurssin erääntymisaikana, optio 
erääntyy arvottomana.



Kuluoppaan vastuuvapauslauseke

Julkaisun on laatinut Danske Bank A/S:n LC&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 LC&I:n yksiköt.

Julkaisua ei ole tarkoitettu rahoitusinstrumenttien tai sijoituspalveluiden osto- tai myyntitarjoukseksi, osto- tai myyntitarjousten hankkimiseksi tai kehotukseksi 
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