
Zapadalność
1 rok

Kwota Wartość w 
procentach

Koszty jednorazowe: 0 0

Koszty bieżące: 0 0

Suma kosztów związanych z transakcją PLN 0-7.000 0-0.15%

Koszt nieprzewidziany: 0 0

Suma kosztów instrumentu: PLN 0-7.000 0-0.15%

Kwota Wartość w 
procentach

Koszty jednorazowe: 0 0

Koszty bieżące: 0 0

Suma kosztów związanych z transakcją 0 0

Opłaty za usługi dodatkowe 0 0

Koszt nieprzewidziany: 0 0

Korzyści: 0 0

Koszty inwestycyjne / koszty dodatkowe 0 0

Suma kosztów PLN 0-7.000 0-0.15%

Instrument finansowy:

Usługi inwestycyjne i usługi dodatkowe:

EUR/PLN

Produkty walutowe

Poniżej przedstawiamy przegląd składników kosztów związanych z 
produktem i usługą inwestycyjną

Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe koszty dla podanej kwoty, wyliczone jako 
procent od tej kwoty oraz wysokość nominalną kosztów.

EUR 1.000.000

Transakcja swap walutowy (FX Swap) Przykładowe koszty

Kwota Waluta

Uwaga

Ceny przedstawione na tej stronie są tylko przykładowymi kosztami 
związanymi z tym konkretnym instrumentem finansowym. W związku z 
tym poszczególne koszty mogą się różnić z powodu panujących warunków 
rynkowych, terminów zapadalności, walut, polityki kredytowej Danske 
Bank, wielkości Państwa obrotów z Danske Bank oraz innych ogólnych 
kwestii biznesowych. Dlatego też zawsze powinni Państwo skontaktować 
się ze swoim doradcą w Danske Bank, jeśli chcecie Państwo otrzymać 
indywidualną informację o dokładnych kosztach i opłatach związanych z 
konkretną transakcją, którą zamierzają Państwo zawrzeć.

Przegląd składników kosztów 

Transakcja zawarta z Danske Bank może zawierać koszty związane z 
produktem finansowym oraz z usługą finansową. W przypadku tego 
produktu finansowego koszty mogą składać się z następujących 
elementów:  

Marża. Mogą zostać naliczone koszty zerwania.

Opis produktu 

Celem tego produktu jest jednoczesne zawarcie umowy na kupno i na 
sprzedaż określonej ilości jednej waluty za określoną ilość innej waluty po 
uzgodnionych kursach w dwóch różnych  terminach rozliczenia



Zapadalność
1 rok

Kwota Wartość w 
procentach

Koszty jednorazowe: 0 0

Koszty bieżące: 0 0

Suma kosztów związanych z transakcją PLN 0-15.000 0-0,32%

Koszt nieprzewidziany: 0 0

Suma kosztów instrumentu: PLN 0-15.000 0-0,32%

Kwota Wartość w 
procentach

Koszty jednorazowe: 0 0

Koszty bieżące: 0 0

Suma kosztów związanych z transakcją 0 0

Opłaty za usługi dodatkowe 0 0

Koszt nieprzewidziany: 0 0

Korzyści: 0 0

Koszty inwestycyjne / koszty dodatkowe 0 0

Suma kosztów PLN 0-15.000 0-0,32%

EUR 1.000.000 EUR/PLN

Instrument finansowy:

Usługi inwestycyjne i usługi dodatkowe:

Produkty walutowe

Walutowa transakcja terminowa Przykładowe koszty

Poniżej przedstawiamy przegląd składników kosztów związanych z 
produktem i usługą inwestycyjną

Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe koszty dla podanej kwoty, wyliczone jako 
procent od tej kwoty oraz wysokość nominalną kosztów.

Kwota Waluta

Uwaga

Ceny przedstawione na tej stronie są tylko przykładowymi kosztami 
związanymi z tym konkretnym instrumentem finansowym. W związku z 
tym poszczególne koszty mogą się różnić z powodu panujących warunków 
rynkowych, terminów zapadalności, walut, polityki kredytowej Danske 
Bank, wielkości Państwa obrotów z Danske Bank oraz innych ogólnych 
kwestii biznesowych. Dlatego też zawsze powinni Państwo skontaktować 
się ze swoim doradcą w Danske Bank, jeśli chcecie Państwo otrzymać 
indywidualną informację o dokładnych kosztach i opłatach związanych z 
konkretną transakcją, którą zamierzają Państwo zawrzeć.

Przegląd składników kosztów 

Transakcja zawarta z Danske Bank może zawierać koszty związane z 
produktem finansowym oraz z usługą finansową. W przypadku tego 
produktu finansowego koszty mogą składać się z następujących 
elementów:  

Marża. Mogą zostać naliczone koszty zerwania.

Opis produktu 

Celem tego produktu jest zawarcie umowy na wymianę określonej ilości 
waluty na określoną ilość innej waluty po uzgodnionym kursie w ustalonym 
terminie rozliczenia. 



Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Large Corporates and Institutions - jednostkę Danske Bank A/S. Danske Bank A/S podlega kontroli Duńskiego 
Urzędu Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet).

Niniejsza publikacja nie stanowi odrębnej umowy, ani nie przenosi żadnych praw na odbiorcę i powinna być czytana i rozumiana w powiązaniu z ogólnym 
charakterem relacji Klienta z Danske Bank A/S.

Niniejsza publikacja została przygotowana do użytku przez aktualnych i przyszłych klientów w Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Anglii, Północnej Irlandii, Irlandii, 
Polsce i w Niemczech, którzy są obsługiwani przez jednostki działu Korporacje i Instytucje. 

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, ani do zawarcia 
transakcji lub umowy związanej z instrumentami finansowymi lub usługami finansowymi. Żadne odniesienie do jakiegokolwiek instrumentu finansowego i/ lub 
jego emitenta nie stanowi rekomendacji do kupna lub sprzedaży, ani oferty kupna lub sprzedaży, ani zaproszenia do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek 
instrumentu tego emitenta. 

Niniejsza publikacja nie stanowi ani nie może być podstawą świadczenia doradztwa inwestycyjnego, ani nie może być jedyną podstawą dla jej odbiorcy do podjęcia 
decyzji inwestycyjnej. Niniejsza publikacja nie zawiera wystarczających informacji, by podjąć decyzję inwestycyjną. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji 
inwestycyjnej lub skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi inwestycyjnej, zachęcamy odbiorcę do skorzystania z doradztwa.  

Niniejsza publikacja nie jest spersonalizowana, ale bazuje na standardowych i/ lub średnich kosztach i prowizjach, oraz na szeregu szacunków i przypuszczeń 
względem zachowania inwestora i warunków rynkowych.

Mimo zachowania należytej staranności by jej zawartość była rzetelna i zgodna z prawdą i nie wprowadzała w błąd, nie możemy gwarantować, że jest dostatecznie 
precyzyjna i kompletna, i nie akceptujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku decyzji podjętych na jej podstawie.

Odbiorca niniejszej publikacji powinien zdawać sobie sprawę, że jako globalny dostawca usług bankowych, zarządzania inwestycyjnego, zarządzania ryzykiem oraz 
usług doradczych dla klientów instytucjonalnych, profesjonalnych oraz detalicznych, Danske Bank jest zaangażowany w działalność o szerokim zakresie. 
Mimo że istniejące relacje i zakres działalności Danske Bank mogą zwiększać atrakcyjność oferowanych produktów i usług, wspomniane relacje i zakres działalności 
mogą stwarzać konflikty interesów.

Zawartość jest przeznaczona wyłącznie dla osobistych i niekomercyjnych celów odbiorcy.

Wszystkie prawa , w tym prawa autorskie, związane z niniejszą publikacją są własnością i pozostają pod kontrolą Danske Bank. Odbiorca publikacji jest 
upoważniony do jej pobrania, wydruku oraz jej kopiowania.  

Copyright 2022 Danske Bank A/S.  Wszystkie prawa zastrzeżone.


