
GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid er det flere generelle egenskaper som 
vil ha samme innvirkning på kostnadene og gebyrene – for eksempel om det foreligger en avtale om sikkerhetsstillelse.

Noen av disse egenskapene er felles for alle derivatprodukter og deres normale innvirkning på kostnader og gebyrer er beskrevet under. Andre egenskaper, og 
deres innvirkning på kostnader og gebyrer, er spesifikke for det gitte derivatproduktet – for eksempel løpetiden til en rentebytteavtale/renteswap – og er 
beskrevet i de enkelte produkteksemplene.

Rammeavtale for netting (Master Netting Agreement): inngåelse av en rammeavtale for netting (ISDA eller tilsvarende) kan påvirke kostnader og gebyrer. På 
generell basis vil netting føre til lavere kostnader og gebyrer.

Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse (Collateral Agreement): inngåelse av en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse (CSA eller tilsvarende) og innholdet i en slik 
avtale kan påvirke kostnader og gebyrer. På generell basis vil en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse føre til lavere kostnader og gebyrer. Vilkår som «Uavhengig 
beløp / Threshold» og «Minste overføringsbeløp / Minimum Transfer Amount» vil normalt redusere kostnader og gebyrer jo lavere de er satt. I tillegg vil en 
hyppigere utveksling av sikkerhet i de fleste tilfeller føre til lavere kostnader og gebyrer. Videre vil kvaliteten på sikkerheten kunne påvirke kostnader og gebyrer 
både positivt og negativt, avhengig av hvordan transaksjonen er utført. 

Motpartens kredittrisiko: Bankens vurdering av kredittkvaliteten til derivatmotparten vil påvirke kostnader og gebyrer. På generell basis er høyere kredittkvalitet 
assosiert med lavere kostnader og gebyrer.

Kapitalmarkedene: prisen for finansiering til banker kan påvirke kostnader og gebyrer. På generell basis kan forhøyede nivåer på finansiering påvirke kostnader og 
gebyrer både positivt og negativt, avhengig av hvordan transaksjonen er utført.

Reguleringer: endringer i reguleringer kan påvirke kostnader og gebyrer. 



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 0.,76

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 0.,76

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 0.,76

NOK 0 - 74.200

FX Produkter

Termin

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og 
investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 74.200

0

0

0

NOK 0 - 74.200

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger 
relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at 
individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende 
markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i 
Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte 
omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert 
til både produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette 
spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale en veksling av et beløp i én valuta 
mot et fast beløp i en annen valuta til en fast valutakurs på 
oppgjørstidspunktet. 



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Syntetisk termin

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og 
investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger 
relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at 
individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende 
markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i 
Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte 
omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert 
til både produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette 
spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale veksling av et beløp i én valuta mot 
et fast beløp i en annen valuta til en kjent fast valutakurs på 
oppgjørstidspunktet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Strangle

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Strangle har en rett, men ingen forpliktelse, til å veksle en 
underliggende valutaeksponering til en avtalt utøvelseskurs på et avtalt 
forfallstidspunkt. 
På forfallstidspunktet har du en rett, men ingen forpliktelse, til å veksle det avtalte 
beløpet til en avtalt utøvelseskurs. 
For muligheten til å dra nytte av en rettighet, uten forpliktelse, samtykker kjøperen av 
en Strangle å betale en premie til selgeren av den aktuelle Strangle.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Seagull - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale veksling av et beløp i én valuta mot et variabelt 
beløp i en annen valuta der det vekslede beløpet er avhengig av spotkursen i 
markedet på forfallstidspunktet. Produktet gir en investor en rett, men ingen 
forpliktelse, til å veksle det avtalte beløpet til en avtalt valutakurs på 
forfallstidspunktet.
For muligheten til å dra nytte av retten til å veksle til en avtalt valutakurs, samtykker 
du samtidig i forpliktelsen til å veksle det avtalte beløpet på forfallstidspunktet 
dersom spotkursen i markedet ligger utenfor et avtalt valutakursintervall. 



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Seagull - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale veksling av et beløp i én valuta mot et variabelt 
beløp i en annen valuta der det vekslede beløpet er avhengig av spotkursen i markedet 
på forfallstidspunktet. Produktet gir en investor en rett, men ingen forpliktelse, til å 
veksle det avtalte beløpet til en avtalt valutakurs på forfallstidspunktet.
For muligheten til å dra nytte av retten til å veksle til en avtalt valutakurs, samtykker
du samtidig i forpliktelsen til å veksle det avtalte beløpet på forfallstidspunktet
dersom spotkursen i markedet ligger utenfor et avtalt valutakursintervall. 



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

0 - 0.95

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Salgsopsjon

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Vanilla Put Option har en rettighet, men ingen forpliktelse, til å veksle 
en underliggende valutaeksponering til en avtalt utøvelseskurs på et avtalt tidspunkt. 
På forfallstidspunktet har du en rettighet, men ingen forpliktelse, til å veksle det 
avtalte beløpet til den avtalte utøvelseskursen. 
For muligheten til å dra nytte av rettigheten, uten forpliktelse, samtykker kjøperen av 
en Vanilla Put Option samtidig å betale en premie til selgeren av Vanilla Put Option.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Risk Reversal - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å 
veksle en valuta til en kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en 
fordelaktig kursbevegelse innenfor et avtalt kursintervall. Intervallet bestemmes av en 
beskyttelseskurs (worst-case-kurs) og en fordelskurs (best-case-kurs). 
For rettigheten til å dra nytte av en beskyttelseskurs, samtykker du samtidig i 
forpliktelsen til å veksle et avtalt beløp til fordelskursen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Risk Reversal - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å 
veksle en valuta til en kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en 
fordelaktig kursbevegelse innenfor et avtalt kursintervall. Intervallet bestemmes av en 
beskyttelseskurs (worst-case-kurs) og en fordelskurs (best- case-kurs). 
For rettigheten til å dra nytte av en beskyttelseskurs, samtykker du samtidig i 
forpliktelsen til å veksle et avtalt beløp til fordelskursen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

One Touch option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en One Touch Option har retten til å motta et avtalt beløp i én valuta dersom 
spotkursen i markedet ligger på eller over den avtalt utøvelseskursen.
Hvis spotkursen i markedet på et hvilket som helst tidspunkt før forfallstidspunktet ligger 
på eller over utøvelseskursen, har kjøperen av en One Touch Option retten til å motta det 
avtalte beløpet fra selgeren på oppgjørsdatoen. I alle andre tilfeller vil One Touch Option 
forfalle uten at noe beløp blir avregnet.
For muligheten til å dra nytte av retten til å motta det avtalte beløpet, samtykker kjøperen 
av en One Touch Option å betale en premie til selgeren.
Du har ikke rett til å motta en eventuell betaling av det avtalte beløpet før oppgjørsdatoen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

No Touch option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en No Touch Option har retten til å motta et avtalt beløp i én valuta dersom 
spotkursen i markedet ikke ligger på eller over den avtalte utøvelseskursen.
Hvis spotkursen i markedet på et hvilket som helst tidspunkt før forfallstidspunktet ligger 
på eller over utøvelseskursen, har kjøperen av en No Touch Option ikke rett til å motta det 
avtalte beløpet fra selgeren på oppgjørsdatoen. I alle andre tilfeller har kjøperen av en No 
Touch Option rett til å motta det avtalte beløpet fra selgeren.
For muligheten til å dra nytte av retten til å motta det avtalte beløpet, samtykker kjøperen 
av en No Touch Option å betale en premie til selgeren.
Du har ikke rett til å motta en eventuell betaling av det avtalte beløpet før oppgjørsdatoen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

NDO Put Option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en NDO Put Option har rett til å motta et kontant beløp i én valuta dersom 
spotkursen i markedet ligger under en avtalt utøvelseskurs på et avtalt tidspunkt. For å 
oppnå denne retten, samtykker kjøperen av en NDO Put Option å betale en premie til 
selgeren av NDO Put Option. Størrelsen på betalingen kjøperen har rett til å motta på 
oppgjørsdatoen, vil avhenge av differansen mellom utøvelseskurs, spotkursen i markedet 
og det avtalte beløpet. Kjøperen har ikke rett til å motta betaling før oppgjørsdagen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

NDO Call Option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en NDO Call Option har rett til å motta et kontant beløp i én valuta dersom 
spotkursen i markedet ligger over en avtalt utøvelseskurs på et avtalt tidspunkt. For å 
oppnå denne retten, samtykker kjøperen av en NDO Call Option å betale en premie til 
selgeren av NDO Call Option. Størrelsen på betalingen kjøperen har rett til å motta på 
oppgjørsdatoen, vil avhenge av differansen mellom utøvelseskurs, spotkursen i markedet 
og det avtalte beløpet. Kjøperen har ikke rett til å motta en eventuell betaling før 
oppgjørsdagen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

NDF termin

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og 
investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/BRL

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger 
relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at 
individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende 
markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i 
Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte 
omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert 
til både produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette 
spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale utveksling av kontant beløp basert 
på forskjellen mellem NDF kursen og spot kursen på oppgjørsdatoen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Knock out option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Knock Out Option har rett, men ingen forpliktelse, til å veksle en 
underliggende valutaeksponering til en avtalt utøvelseskurs og på et avtalt tidspunkt, 
forutsatt at det ikke har inntruffet en forhåndsdefinert barrierehendelse. 
Barrierekursen og barriereperioden bestemmer når en barrierehendelse har inntruffet. 
Barriereperioden hvor barrierekursen kan aktiveres, er enten den fulle lengden av 
opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor opsjonsperioden (vindu) eller på 
forfallstidspunktet (europeisk). Ved en barrierehendelse opphører Knock Out Option å 
eksistere, og innehaveren av opsjonen har ikke lenger rett til å veksle det nominelle 
beløpet.
For muligheten til å dra nytte av rettigheten, uten forpliktelse, samtykker kjøperen av en 
Knock Out Option å betale en premie til selgeren av Knock Out Option.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Knock In Risk Reversal- selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi investorer med valutaeksponering en rett til å veksle en 
valuta til en kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig 
kursbevegelse innenfor et spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet 
bestemmes av en beskyttelseskurs og en barrierekurs. Barriereperioden hvor 
barrierekursen kan aktiveres er enten den fulle lengden av opsjonsperioden (amerikansk), 
en gitt periode innenfor opsjonsperioden (vindu) eller på forfallstidspunktet (europeisk). 
Hvis spotkursen ligger på eller over barrierekursen i barriereperioden, vil 
valutakursintervallet bli erstattet av en fordelskurs for kjøperen av produktet på 
forfallstidspunktet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Knock In Risk Reversal- Kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å veksle en 
valuta til en kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig 
kursbevegelse innenfor et spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet 
bestemmes av en beskyttelseskurs og en barrierekurs. Barriereperioden hvor 
barrierekursen kan aktiveres er enten den fulle lengden av opsjonsperioden (amerikansk), 
en gitt periode innenfor opsjonsperioden (vindu) eller på forfallstidspunktet (europeisk). 
Hvis spotkursen ligger på eller under barrierekursen i barriereperioden, vil 
valutakursintervallet bli erstattet av en fordelskurs for kjøperen av produktet på 
forfallstidspunktet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Knock In option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Knock In Option har rett, men ingen forpliktelse, til å veksle en 
underliggende valutaeksponering til en avtalt utøvelseskurs og på et avtalt tidspunkt, 
forutsatt at det har inntruffet en forhåndsdefinert barrierehendelse. 
Barrierekursen og barriereperioden bestemmer når en barrierehendelse har inntruffet. 
Barriereperioden hvor barrierekursen kan aktiveres, er enten den fulle lengden av 
opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor opsjonsperioden (vindu) eller på 
forfallstidspunktet (europeisk). Ved en barrierehendelse blir Knock In Option omgjort til en 
Vanilla Option med samme kontraktsdetaljer gjeldende utøvelseskurs, forfallstidspunkt og 
nominelt beløp.
For muligheten til å dra nytte av rettigheten, uten forpliktelse, samtykker kjøperen av en 
Knock In Option å betale en premie til selgeren av Knock In Option.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Knock In Forward - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en kunde med valutaeksponering en rett til å veksle en 
valuta til en kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig 
kursbevegelse innenfor et spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet 
bestemmes av en beskyttelseskurs og triggerkursen. Triggerperioden hvor triggerkursen 
kan aktiveres, er enten den fulle lengden av opsjonsperioden (amerikansk), en periode 
innenfor opsjonsperioden (vindu) eller på forfallstidspunktet (europeisk). Hvis spotkursen 
ligger på eller over triggerkursen i triggerperioden, blir rettigheten en forpliktelse for 
kjøperen av produktet på forfallstidspunktet



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Knock In Forward - Kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en kunde med valutaeksponering en rett til å veksle en 
valuta til en kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig 
kursbevegelse innenfor et spesifisert valutakurs- og tidsintervall. En beskyttelseskurs og 
en triggerkurs bestemmer valutakursintervallet. Triggerperioden hvor triggerkursen kan 
aktiveres, er enten den fulle lengden av opsjonsperioden (amerikansk), en periode innenfor 
opsjonsperioden (vindu) eller på forfallstidspunktet (europeisk). Hvis spotkursen ligger på 
eller under triggerkursen i triggerperioden, blir rettigheten en forpliktelse for kjøperen av 
produktet på forfallstidspunktet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Gjennomsnittstermin

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

En gjennomsnittstermin er en bindende avtale om å avregne et variabelt beløp i en 
bestemt valuta på oppgjørstidspunktet.
Målet med dette produktet er å avtale å avregne et variabelt beløp i en bestemt valuta 
kontant basert på et beregnet gjennomsnitt av på forhånd fastlagte observasjoner av 
spotkursen i markedet. På forfallstidspunktet vil investor ha en forpliktelse til å 
avregne det variable beløpet. Avregningsbeløpet beregnes som differansen mellom en 
avtalt gjennomsnittlig terminkurs og det beregnede gjennomsnittet av 
observasjonene av spotkursen i markedet multiplisert med et nominelt beløp. 
Avregningsbeløpet kan være negativt eller positivt avhengig av det beregnede 
gjennomsnittet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 0,32

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 0,32

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 0,32

NOK 0 - 31.700

FX Produkter

FX-swap

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og 
investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 31.700

0

0

0

NOK 0 - 31.700

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger 
relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at 
individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende 
markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i 
Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte 
omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert 
til både produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette 
spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å samtidig avtale å kjøpe og selge et avtalt 
beløp i én valuta til et fast beløp i en annen valuta, til faste valutakurser på 

to forskjellige oppgjørsdatoer.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Forbedret termin - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale å veksle en valuta til en kjent fast worst-case-
valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig kursbevegelse innenfor et 
spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet bestemmes av en Forbedret
Termin-kurs og en barrierekurs. Barriereperioden hvor barrierekursen kan aktiveres, er 
enten den fulle lengden av opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor 
opsjonsperioden (vindu) eller på forfallstidspunktet (europeisk). Hvis spotkursen ligger på 
eller over barrierekursen i barriereperioden, går fordelen ved en bedre valutakurs tapt. 
For å få rett til å dra nytte av å veksle et nominelt beløp når dette er gunstig for deg, 
samtykker du til å veksle det nominelle beløpet til en mindre gunstig valutakurs enn kursen 
du normalt ville vekslet til hvis du skulle inngå en vanlig valutaterminavtale med levering på 
samme oppgjørsdato.   



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Forbedret termin - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale veksling av en valuta til en kjent fast worst-case-
valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig kursbevegelse innenfor et 
spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet bestemmes av en Forbedret
Termin-kurs og en barrierekurs. Barriereperioden hvor barrierekursen kan aktiveres, er 
enten den fulle lengden av opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor 
opsjonsperioden (vindu) eller på forfallstidspunktet (europeisk). Hvis spotkursen ligger på 
eller over barrierekursen i barriereperioden, går fordelen ved en bedre valutakurs tapt. 
For å få rett til å dra nytte av å veksle et nominelt beløp når dette er gunstig for deg, 
samtykker du til å veksle det nominelle beløpet til en mindre gunstig valutakurs enn kursen 
du normalt ville vekslet til hvis du skulle inngå en vanlig valutaterminavtale med levering på 
samme oppgjørsdato.  



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Double One Touch option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Double One Touch Option har retten til å motta et avtalt beløp i én valuta 
dersom spotkursen i markedet ligger på eller over noen av de avtalte utøvelseskursene.
Hvis spotkursen i markedet på et hvilket som helst tidspunkt før forfallstidspunktet ligger 
på eller over noen av utøvelseskursene, har selgeren av en Double One Touch Option 
forpliktelse til å betale det avtalte beløpet fra kjøperen på oppgjørsdatoen. I alle andre 
tilfeller vil Double One Touch Option forfalle uten at noe beløp blir avregnet.
For muligheten til å dra nytte av retten til å motta det avtalte beløpet, samtykker kjøperen 
av en Double One Touch Option å betale en premie til selgeren.
Du har ikke rett til å motta en eventuell betaling av det avtalte beløpet før oppgjørsdatoen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Double no touch option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Double No Touch Option har retten til å motta et avtalt beløp i én valuta 
dersom spotkursen i markedet ikke ligger på eller over noen av de avtalte 
utøvelseskursene.
Hvis spotkursen i markedet på et hvilket som helst tidspunkt før forfallstidspunktet ligger 
på eller over noen av utøvelseskursene, har kjøperen av en Double No Touch Option ikke 
rett til å motta det avtalte beløpet fra selgeren på oppgjørsdatoen. I alle andre tilfeller har 
kjøperen av en Double No Touch Option rett til å motta det avtalte beløpet fra selgeren.
For muligheten til å dra nytte av retten til å motta det avtalte beløpet, samtykker kjøperen 
av en Double No Touch Option å betale en premie til selgeren.
Du har ikke rett til å motta en eventuell betaling av det avtalte beløpet før oppgjørsdagen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Double Knock out option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Double Knock Out Option har en rettighet, men ingen forpliktelse, til å 
veksle en underliggende valutaeksponering til en avtalt utøvelseskurs på et avtalt 
tidspunkt, forutsatt at det ikke har inntruffet en forhåndsdefinert barrierehendelse. 
Barrierekursene og barriereperioden bestemmer når en barrierehendelse har inntruffet. 
Barriereperioden hvor barrierekursene kan aktiveres, er enten innefor hele lengden av 
opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor opsjonsperioden (vindu) eller kun 
på forfallstidspunktet (europeisk).  Ved en barrierehendelse opphører Double Knock Out 
Option å eksistere, og kjøperen av opsjonen har ikke lenger rettighet til å veksle det 
nominelle beløpet.
For muligheten til å dra nytte av en rettighet, men ikke en forpliktelse, samtykker kjøperen 
av en Double Knock Out Option å betale en premie til selgeren av Double Knock Out Option.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Double Knock in option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Double Knock In Option har en rettighet, men ingen forpliktelse, til å veksle 
en underliggende valutaeksponering til en avtalt utøvelseskurs på et avtalt tidspunkt, 
forutsatt at det har inntruffet en forhåndsdefinert barrierehendelse. 
Barrierekursene og barriereperioden bestemmer når en barrierehendelse har inntruffet. 
Barriereperioden hvor barrierekursene kan aktiveres, er enten innenfor hele lengden av 
opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor opsjonsperioden (vindu) eller kun 
på forfallstidspunktet (europeisk). Ved en barrierehendelse blir Double Knock In Option 
omgjort til en Vanilla Option med samme kontraktsdetaljer gjeldende utøvelseskurs, 
forfallstidspunkt og nominelt beløp.
For muligheten til å dra nytte av en rettighet, men ikke en forpliktelse, samtykker kjøperen 
av en Double Knock In Option å betale en premie til selgeren av Double Knock In Option.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Digital option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Digital Option har retten til å motta et avtalt beløp i én valuta dersom 
spotkursen i markedet ligger over en avtalt utøvelseskurs.
Hvis spotkursen i markedet på forfallstidspunktet er på eller over avtalt utøvelseskurs, er 
selgeren av en Digital Option pliktig til å betale det avtalte beløpet til kjøperen på 
oppgjørsdatoen. I alle andre tilfeller vil Digital Option forfalle uten at noe beløp blir 
avregnet.
For rettigheten til å motta det avtalte beløpet, samtykker kjøperen av en Digital Option å 
betale en premie til selgeren av Digital Option.
Kjøperen har ikke rett til å motta en eventuell betaling av det avtalte beløpet før 
oppgjørsdagen.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Deltagende termin - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale veksling av et beløp i én valuta mot et variabelt 
beløp i en annen valuta der beløpet avhenger av spotkursen i markedet på 
forfallstidspunktet til en fast worst-case vekslingskurs (utøvelseskursen). 
Utøvelseskursen er en mindre gunstig valutakurs enn kursen i en ordinær 
valutaterminforretning med levering på samme forfallstidspunkt. I bytte for den mindre 
gunstige valutakursen er du beskyttet for det nominelle beløpet, men bare forpliktet til det 
deltakende nominelle beløpet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Deltagende termin - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale veksling av et beløp i én valuta mot et variabelt 
beløp i en annen valuta der beløpet avhenger av spotkursen i markedet på 
forfallstidspunktet til en fast worst-case vekselskurs (Utøvelseskursen). Utøvelseskursen 
er en mindre gunstig valutakurs enn kursen i en ordinær valutaterminforretning med 
levering på samme forfallstidspunkt. I bytte for den mindre gunstige valutakursen er du 
beskyttet for det nominelle beløpet, men bare forpliktet til det deltakende nominelle 
beløpet.  



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Call Option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Vanilla Call Option har en rettighet, men ingen forpliktelse, til å veksle 
en underliggende valutaeksponering til en avtalt utøvelseskurs på et avtalt tidspunkt. 
På forfallstidspunktet har investor en rettighet, men ingen forpliktelse, til å veksle det 
avtalte beløpet til den avtalte utøvelseskurssen. 
For muligheten til å dra nytte av rettigheten, uten forpliktelse, samtykker kjøperen av 
en Vanilla Call Option samtidig å betale en premie til selgeren av Vanilla Call Option.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Boosted Risk Reversal - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å veksle en 
valuta til en kjent worst-case-valutakurs hvis spotkursen i markedet på forfallstidspunktet 
ligger under et avtalt kursintervall. Intervallet består av en beskyttelseskurs (worst case) 
og en fordelskurs (best case). Hvis spotkursen ligger mellom fordelskursen og 
beskyttelseskursen på forfallstidspunktet, foreligger det ingen rett eller plikt til å 
gjennomføre vekslingen og du kan selv veksle til gjeldende markedspris. 
For muligheten til å dra nytte av en beskyttelseskurs, samtykker du samtidig i forpliktelsen 
til å veksle et avtalt beløp til fordelskursen (et forholdsmessig større beløp enn 
beskyttelsesbeløpet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Boosted Risk Reversal - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som 
tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike 
som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, 
ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. 
Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta 
informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer 
å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å veksle en 
valuta til en kjent worst-case-valutakurs hvis spotkursen i markedet på forfallstidspunktet 
ligger over et avtalt kursintervall. Intervallet består av en beskyttelseskurs (worst case) og 
en fordelskurs (best case). Hvis spotkursen ligger mellom fordelskursen og 
beskyttelseskursen på forfallstidspunktet, foreligger det ingen rett eller plikt til å 
gjennomføre vekslingen og du kan selv veksle til gjeldende markedspris.
For muligheten til å dra nytte av en beskyttelseskurs, samtykker du samtidig i forpliktelsen 
til å veksle et avtalt beløp til fordelskursen (et forholdsmessig større beløp enn 
beskyttelsesbeløpet).



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Boosted Knock in Risk Reversal - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle 
instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, 
forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt 
andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom 
du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du 
vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både produktet og til 
investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå 
av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å veksle en valuta til en 
kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig kursbevegelse innenfor et 
spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet bestemmes av en beskyttelseskurs og 
barrierekursen. Barriereperioden hvor barrierenivået kan aktiveres, er enten innenfor hele lengden av 
opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor opsjonsperioden (vindu) eller kun på 
forfallstidspunktet (europeisk). Hvis spotkursen ligger på eller under barrierekursen i barriereperioden, 
bestemmes valutakursintervallet av beskyttelseskursen og fordelskursen.
For muligheten til å dra nytte av en beskyttelseskurs, samtykker du samtidig i forpliktelsen til å veksle et 
avtalt beløp til fordelskursen dersom barrierenivået brytes.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Boosted Knock in Risk Reversal - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle 
instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, 
forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt 
andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom 
du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du 
vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både produktet og til 
investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå 
av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å veksle en valuta til en 
kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig kursbevegelse innenfor et 
spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet bestemmes av en beskyttelseskurs og 
barrierekursen. Barriereperioden hvor barrierenivået kan aktiveres, er enten innenfor hele lengden av 
opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor opsjonsperioden (vindu) eller kun på 
forfallstidspunktet (europeisk). Hvis spotkursen ligger på eller under barrierenivået i barriereperioden, 
bestemmes valutakursintervallet av beskyttelseskursen og fordelskursen.
For muligheten til å dra nytte av en beskyttelseskurs, samtykker du samtidig i forpliktelsen til å veksle et 
avtalt beløp til fordelskursen dersom barrierenivået brytes.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Boosted Knock in forward -selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke 
finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av 
rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid 
kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om 
detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både produktet og til 
investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle instrumentet kan 
omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å veksle en valuta 
til en kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig kursbevegelse 
innenfor et spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet bestemmes av en 
beskyttelseskurs og en barrierekurs. Barriereperioden hvor barrierenivået kan aktiveres, er 
enten innenfor hele lengden av opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor 
opsjonsperioden (vindu) eller kun på forfallstidspunktet (europeisk). Hvis spotkursen ligger på 
eller under barrierekursen i barriereperioden, blir rettigheten omgjort til en forpliktelse for 
kjøperen av produktet på forfallstidspunktet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Boosted Knock in forward - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke 
finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av 
rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid 
kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om 
detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både produktet og til 
investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle instrumentet kan 
omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi en investor med valutaeksponering en rett til å veksle en valuta 
til en kjent worst-case-valutakurs, samt ha en mulighet til å delta i en fordelaktig kursbevegelse 
innenfor et spesifisert valutakurs- og tidsintervall. Valutakursintervallet bestemmes av en 
beskyttelseskurs og en barrierekurs. Barriereperioden hvor barrierenivået kan aktiveres, er 
enten innenfor hele lengden av opsjonsperioden (amerikansk), en gitt periode innenfor 
opsjonsperioden (vindu) eller kun på forfallstidspunktet (europeisk). Hvis spotkursen ligger på 
eller under barrierekursen i barriereperioden, blir rettigheten omgjort til en forpliktelse for 
kjøperen av produktet på forfallstidspunktet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Boosted forward - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og 
investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert 
til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle 
omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, 
forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang 
med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid 
kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å 
motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til 
transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til 
både produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke 
finansielle instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale veksling av et beløp i én valuta mot et 
variabelt beløp i en annen valuta til en på forhånd avtalt valutakurs der beløpet 
er avhengig av spotkursen i markedet på forfallstidspunktet. En boosted 
terminkurs gir en mer fordelaktig valutakurs enn kursen i en ordinær 
valutaterminforretning med levering på samme oppgjørstidspunkt. 
For muligheten til å dra nytte av en mer fordelaktig valutakurs, samtykker du 
samtidig i at det foreligger risiko for å veksle et beløp som er høyere enn det du 
normalt ville veksle dersom du inngår en ordinær valutaterminforretning med 
levering på samme oppgjørstidspunkt.   



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Boosted forward - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og 
investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger 
relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at 
individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende 
markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i 
Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte 
omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert 
til både produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette 
spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale veksling av et beløp i én valuta mot 
et variabelt beløp i en annen valuta til en på forhånd avtalt valutakurs der 
beløpet er avhengig av spotkursen i markedet på forfallstidspunktet. En 
boosted terminkurs gir en mer fordelaktig valutakurs enn kursen i en 
ordinær valutaterminforretning med levering på samme oppgjørstidspunkt. 
For muligheten til å dra nytte av en mer fordelaktig valutakurs, samtykker 
du samtidig i at det foreligger en risiko for å veksle et beløp som er høyere 
enn det du normalt ville veksle dersom du inngår en ordinær 
valutaterminforretning med levering på samme oppgjørstidspunkt.   



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Average rate Put Option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Average Rate Put Option har rett til å motta et kontant beløp i én 
valuta dersom den beregnede midtkursen iht. en avtalt fastsettelsesplan ligger under 
en avtalt utøvelseskurs. For å få rett til å motta et kontantbeløp, samtykker kjøperen 
av en Average Rate Put Option i å betale en premie til selgeren av Average Rate Put 
Option.
Størrelsen på betalingen kjøperen har rett til å motta på oppgjørsdagen, vil avhenge 
av forskjellen mellom utøvelseskursen, beregnet midtkurs og avtalt beløp. Kjøperen 
har ikke rett til å motta en eventuell betaling før oppgjørsdagen 



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Average Rate Call Option

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten 
som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette 
spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan 
avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks 
kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer 
relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert til både 
produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette spesifikke finansielle 
instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Kjøperen av en Average Rate Call Option har rett til å motta et kontant beløp i én 
valuta dersom den beregnede midtkursen iht. en avtalt fastsettelsesplan ligger over 
en avtalt utøvelseskurs. For å få rett til å motta et kontantbeløp, samtykker kjøperen 
av en Average Rate Call Option i å betale en premie til selgeren av Average Rate Call 
Option.
Størrelsen på betalingen kjøperen har rett til å motta på oppgjørsdagen, vil avhenge 
av forskjellen mellom utøvelseskursen, beregnet midtkurs og avtalt beløp. Kjøperen 
har ikke rett til å motta en eventuell betaling før oppgjørsdagen 



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Akkumulator - selger

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og 
investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger 
relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at 
individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende 
markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i 
Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte 
omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert 
til både produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette 
spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale en veksling av et avtalt beløp i én 
valuta mot et variabelt beløp i en annen valuta og der det vekslede beløpet 
må ses i forhold til spotkursen i markedet på forfallstidspunktet. Hvis 
spotkursen i markedet på forfallstidspunktet ligger over den avtalte 
akkumulatorkursen, er du forpliktet til å veksle det girede nominelle beløpet 
til den avtalte akkumulatorkursen. Hvis spotkursen i markedet på 
forfallstidspunktet ligger mellom den avtalte akkumulatorkursen og 
barrierekursen, har du rett til å veksle det nominelle beløpet til den avtalte 
akkumulatorkursen. Hvis spotkursen i markedet ved forfallstidspunktet 
ligger på eller under barrierekursen, vil ingenting bli vekslet.



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1 år

Finansielt Instrument:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0 - 1,63

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0 - 1,63

Investerings- og tilhørende tjenester:
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0

Totale kostnader: 0 - 1,63

NOK 0 - 160.000

FX Produkter

Akkumulator - kjøper

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og 
investeringstjenesten som tilbys. 

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både 
uttrykt i prosent og i kroner. 

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/NOK

Beløp

0

0

NOK 0 - 160.000

0

0

0

NOK 0 - 160.000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger 
relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at 
individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende 
markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt 
forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle 
forretningshensyn. Kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank 
dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og 
gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Oversikt over omkostninger

Ved handel med Danske Bank vil det kunne oppstå omkostninger relatert 
til både produktet og til investeringstjenesten som tilbys. For dette 
spesifikke finansielle instrumentet kan omkostningene bestå av: 

Margin. Kostnader ved terminering kan oppstå. 

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å avtale en veksling av et avtalt beløp i én 
valuta mot et variabelt beløp i en annen valuta og der det vekslede beløpet 
må ses i forhold til spotkursen i markedet på forfallstidspunktet. Hvis 
spotkursen i markedet på forfallstidspunktet ligger under den avtalte 
akkumulatorkursen, er du forpliktet til å veksle det girede nominelle beløpet 
til den avtalte akkumulatorkursen. Hvis spotkursen i markedet på 
forfallstidspunktet ligger mellom den avtalte akkumulatorkursen og 
barrierekursen, har du rett til å veksle det nominelle beløpet til den avtalte 
akkumulatorkursen. Hvis spotkursen i markedet ved forfallstidspunktet 
ligger på eller over barrierekursen, vil ingenting bli vekslet.



Disclaimer 

Denne publikasjonen er utarbeidet av Large Corporates & Institutions – en avdeling av Danske Bank A/S. Danke Bank A/S er en dansk bank og underlagt tilsyn av 
det danske Finanstilsynet

Denne publikasjonen utgjør ikke i seg selv en avtale, og publikasjonen overfører ingen rettigheter til leseren. Den skal leses og forstås i sammenheng med det 
generelle kundeforholdet man har med Danske Bank A/S.

Denne publikasjonen er laget for nåværende og potensielle kunder som mottar tjenester fra Danske Bank A/S i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Nord-
Irland, Irland, Polen, Tyskland, som er betjent ut av Large Corporates & Institutions.

Denne publikasjonen utgjør ikke et tilbud om å kjøpe eller selge konkrete finansielle instrumenter eller om å inngå en kontrakt eller avtale som gjelder finansielle 
instrumenter eller investeringstjenester. Ingen henvisninger til et finansielt instrument og/eller en bestemt utsteder utgjør en anbefaling eller et tilbud om å kjøpe 
eller selge dette finansielle instrumentet som er utstedt av den konkrete utstederen.

Denne publikasjonen er ikke ment som investeringsrådgivning og skal på ingen måte anses som dette. Den må ikke utgjøre det eneste grunnlaget som leseren 
bruker for å foreta en investeringsbeslutning eller inngå en avtale om en investeringstjeneste. Publikasjonen inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til at man 
kan foreta en investeringsbeslutning. Det oppfordres til å motta personlig rådgivning før man foretar investeringsbeslutninger eller inngår en avtale om 
investeringstjenester.

Publikasjonen er ikke personlig tilpasset, men basert på standard- og/eller gjennomsnittskostnader. Disse er basert på en rekke ulike estimater og antagelser 
vedrørende investoratferd og markedsforhold.

Selv om alle rimelige hensyn er tatt for å sikre at innholdet er korrekt og rettferdig framstilt og ikke villedende, kan vi ikke garantere at det er 100 % nøyaktig eller 
fullstendig, og vi tar ikke ansvar for tap som skyldes at man bruker informasjonen.

Leseren må også være oppmerksom på at Danske Bank Gruppen engasjerer seg i et bredt spekter av aktiviteter, i kraft av å være en global leverandør av 
banktjenester, investeringstjenester, risikostyringsverktøy og rådgivningstjenester til institusjonelle, profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder. Selv om Danske 
Bank Gruppens relasjoner og aktiviteter kan bidra til å skape attraktive muligheter og tjenester, kan disse relasjonene og aktivitetene iboende medføre visse 
interessekonflikter.

Innholdet er bare for leserens egen personlige, ikke-kommersielle bruk.

Alle rettigheter – inkludert opphavsrettigheter – i innholdet i denne publikasjonen, eies og kontrolleres for disse formålene av Danske Bank Gruppen. Leseren kan 
gjerne laste ned og skrive ut publikasjonen og lage kopier av den.
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