
Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
1,000,000 N/A

Beløp

Engangskostnad:

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Andre kostnader: 0

Totale kostnader 0

Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester
Prosent

Engangskostnad: 0.05 - 2.00%

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0.05 - 2.00%

Totalkostnad 0.05 - 2.00%

0

Aksjer

Aksjehandel

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
NOK

Finansielt Instrument
Beløp

0

0

0

0

NOK 500 - 20.000

NOK 500 - 20.000

0

Beløp

NOK 500 - 20.000

0

0

0

Vennligst merk at

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 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 kostnadselementet

Ved handel med Danske Bank kan det komme kostnader relatert til både 
det finansielle produktet og til investeringstjenesten. For dette spesifikke 
produktet kan kostnadene bestå av: commission, marginer, 
termineringskost og clearingkost/børsavgifter.

Produktbeskrivelse:

Aksjer som en aktivaklasse inkluderer andre aksjelignende instrumenter, 
som depotaksjer (f.eks. ADR), sertifikater og ETFer (børshandlede fond).



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
10,000,000 0-24 mån

Finansielt Instrument
Prosent

Engangskostnad: 0.00% - 0.50%

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Andre kostnader: 0

Total kost Instrument: 0.00% - 0.50%

Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester
Prosent

Engangskostnad: 0.00% - 0.50%

Løpende kostnader: 0

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Gebyrer for tilhørende tjenester: 0

Andre kostnader: 0

Returprovisjon: 0

Total kost tjenester: 0.00% - 0.50%

Totalkostnad 0.00% - 1.00%

EUR 0 - 50,000

Equity Derivatives

Equity Futures & Forwards

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
NOK

Beløp

EUR 0 - 50,000

0

0

0

0

EUR 0 - 50,000

EUR 0 - 100,000

Beløp

EUR 0 - 50,000

0

0

0

0

Vennligst merk at

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 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 kostnadselementet

Ved handel med Danske Bank kan det komme kostnader relatert til både 
det finansielle produktet og til investeringstjenesten. For dette spesifikke 
produktet kan kostnadene bestå av: commission, marginer, 
termineringskost og clearingkost/børsavgifter.

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi investoren muligheten til å kjøpe eller 
selge en underliggende indeks til en på forhånd avtalt pris på en fremtidig 
avtalt dato.



Eksempler på kostnader

Beløp Løpetid
10,000,000 0-5 år

Finansielt Instrument
Prosent

Engangskost: 0.00% - 3,00%

Løpende kostnader: 0

Andre kostnader relatert til transaksjonen 0

Tilfeldige kostnader: 0

Totalkostnad 0.00% - 3,00%

Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester
Prosent

Engangskost: 0.00% - 3,00%

Løpende kostnader: 0

Andre kostnader relatert til transaksjonen 0

Kostnader forbundet med tilliggende tjenester 0

Tilfeldige kostnader: 0

Insitamenter: 0

Totale kostnader/Tilleggskostnader 0.00% - 3,00%

Totalkostnad 0.00% - 3.00%

NOK 0 - 300,000

Aksjederivater

Aksjeopsjon

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

Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som 
beløp og prosent av opsjonspremien.

Valuta
NOK

Beløp

NOK 0 - 300,000

0

0

0

0

NOK 0 - 300,000

NOK 0 - 300,000

Beløp

NOK 0 - 300,000

0

0

0

0

Vennligst merk at

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 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 kostnadselementet

Ved handel med Danske Bank kan det komme kostnader relatert til både 
det finansielle produktet og til investeringstjenesten. For dette spesifikke 
produktet kan kostnadene bestå av: commission, marginer, 
termineringskost og clearingkost/børsavgifter.

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å gi investoren retten , men ikke plikten til å 
kjøpe eller selge underliggende papir til en på forhånd avtalt pris (strike) på 
en fremtidig avtalt dato. (Dersom en investor selger en opsjon, har 
investoren en forplikelse til å kjøpe eller selge underliggende papir til den 
på forhånd avtalte prisen (strike) på en fremtidig avtalt dato).



Eksempler på omkostninger

Beløp Forfall
10,000,000 0-5 år

Finansielt Instrument
Prosent

Engangskostnad: 0

Løpende kostnader: 0.00% - 3,00%

Sum kost relatert til transaksjonen: 0

Andre kostnader: 0

Total kost per Instrument: 0.00% - 3,00%

Investeringstjenester og andre tilliggende 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

Totalkostnad 0.00% - 3.00%

0.00% - 3,00%

Equity Derivatives

Equity TRS

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
NOK

Beløp

0

NOK 0 - 300,000

0

0

0

0

NOK 0 - 300,000

Beløp

0

0

0

0

0

Vennligst merk at

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 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 kostnadselementet

Ved handel med Danske Bank kan det komme kostnader relatert til både 
det finansielle produktet og til investeringstjenesten. For dette spesifikke 
produktet kan kostnadene bestå av: commission, marginer, 
termineringskost og clearingkost/børsavgifter.

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å periodeisk utveksle avkastningen til en 
spesifisert aksjerelatert eksponering fra en startdato til en sluttdato. 
Avkastningen kan bli basert på feks. en aksjeindeks, en spesifikk 
tradingstrategi eller realisert utbytte. Avkastningen vil bli nærmere 
beskrevet på et case til case basis.



Disclaimer 

Denne publikasjonen er utarbeidet av 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, Estland, Litauen, Latvia, Tyskland, som er betjent ut av 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.

Opphavsrett 2022 Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdt.


