
ALLMÄN INTRODUKTION TILL KOSTNADER OCH AVGIFTER FÖR OTC-DERIVAT TRANSAKTIONER.

Totala kostnader och avgifter för att ingå en derivattransaktion beror på de specifika detaljerna i transaktionen. Det finns dock ett antal allmänna egenskaper som 
också  påverkar kostnader och avgifter – till exempel om det finns ett kompletterande avtal,  exempelvis collateral agreement / avtal om att ställa säkerheter.

Några av dessa egenskaper är gemensamma när det gäller derivatprodukter och deras inverkan på kostnader och avgifter beskrivs nedan. Andra egenskaper, och 
deras typiska inverkan på kostnader och avgifter, är specifika för en given derivatprodukt – till exempel en ränteswaps löptid - beskrivs i de separata 
produktexemplen.

Master Netting Agreement / Ramavtal om nettning: finns det en nettningsöverenskommelse (ISDA eller motsvarande) kan detta påverka kostnader och avgifter. 
Generellt ger netttningseffekter lägre kostnader och avgifter.

Collateral agreement / avtal om att ställa säkerheter: ett avtal om att ställa säkerheter för utestående positioner (CSA eller liknande) och de specifika detaljerna i 
ett sådant avtal kan påverka kostnader och avgifter. Generellt så gör ett sådant avtal kostnader och avgifter lägre. Detaljer som ”tröskelvärde” och ”minsta 
överföringsbelopp” kommer typiskt sett att minska kostnader och avgifter. Dessutom ju mer frekvent säkerheter är utväxlade desto lägre blir kostnader och 
avgifter vanligtvis. Även kvaliteten på de utväxlade säkerheterna kan påverka kostnader och avgifter, både positivt och negativt beroende  på typ av transaktion. 

Motpartens kreditrisk: bankens bedömning av kreditkvaliteten för derivatmotparten kommer att påverka kostnader och avgifter. Generellt så är en högre
kreditkvalitet förknippad med lägre kostnader och avgifter.

Kapitalmarknader:  marknadspriset för bankens finansiering kan påverka kostnader och avgifter. I allmänhet så kan förhöjda finansieringsnivåer påverka kostnader 
både positivt och negativt beroende på typ av transaktion.

Reglering: förändringar i reglering kan påverka kostnader och avgifter.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Synthetic Forward

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Syntetic Forward är ett bindande avtal om att växla ett förutbestämt belopp i en valuta till en 
förutbestämd växelkurs på en förutbestämd förfallodag. Om den förutbestämda växelkursen sätts till den 
gällande terminskursen för den valda förfallodagen, är avtalet kostnadsfritt att ingå. Om bankens motpart 
däremot väljer en säkringskurs som är mer (mindre) gynnsam än terminskursen betalar (erhåller) bankes 
motpart en premie. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Strangle

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Strangle är ett avtal som bygger på en hög och en låg säkringskurs. Om marknadskursen vid förfall 
ligger över den högre säkringskursen har köparen (säljaren) av Stranglen rättigheten (skyldigheten) 
att vid förfallotidpunkten köpa (sälja) ett förutbestämt belopp till den högre säkringskursen. Om 
marknadskursen vid förfall ligger under den lägre säkringskursen har köparen (säljaren) av stranglen 
rättigheten (skyldigheten) att sälja (köpa) ett förutbestämt belopp till den lägre säkringskursen. 
Köparen av stranglen har alltså möjlighet till vinst då marknadskursen vid förfall är över den högre 
säkringskursen, eller under den lägre säkringskursen. För denna möjlighet till betalar köparen en 
premie till säljaren. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finasiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Seagull - säljare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Syftet med denna produkt är att avtala om att växla ett överenskommet belopp i en valuta mot ett rörligt belopp 
i annan valuta, där det växlade beloppet beror på marknadskursen på förfallodagen. Produkten består av en 
rättighet att växla i nivå med terminskursen på förfallodagen, en skyldighet att sälja på nivå över terminskursen 
på förfallodagen samt en skyldighet att köpa under terminskursen på förfallodagen. Produkten kan göras  
premieneutral eller till premie beroende på kursnivåer.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finasiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Seagull - köpare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Syftet med denna produkt är att avtala om att växla ett överenskommet belopp i en valuta mot ett rörligt 
belopp i annan valuta, där det växlade beloppet beror på marknadskursen på förfallodagen. Produkten 
består av en rättighet att växla i nivå med terminskursen på förfallodagen, en skyldighet att köpa på nivå 
under terminskursen på förfallodagen samt en skyldighet att sälja över terminskursen på förfallodagen. 
Produkten kan göras  premieneutral eller till premie beroende på kursnivåer.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Risk Reversal - säljare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Risk Reversal är ett avtal som bygger på en hög och en låg säkringskurs. Om marknadskursen vid förfall ligger 
över den högre säkringskursen har bankens motpart skyldigheten att växla ett förutbestämt belopp till den 
högre säkringskursen. Om marknadskursen vid förfall ligger under den lägre säkringskursen har bankens motpart 
en rättighet att växla det förutbestämda beloppet till den lägre säkringskursen vid förfallotidpunkten. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Risk Reversal - köpare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Risk Reversal är ett avtal som bygger på en hög och en låg säkringskurs. Om marknadskursen vid förfall ligger 
över den högre säkringskursen har bankens motpart rättigheten att vid förfallotidpunkten växla ett förutbestämt 
belopp till den högre säkringskursen. Om marknadskursen vid förfall ligger under den lägre säkringskursen har 
bankens motpart en skyldighet att växla det förutbestämda beloppet till den lägre säkringskursen.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Put Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en Put Option (vanilla option) har rättighet, men inte skyldighet, att växla en valuta mot en annan till 
en överenskommen valutakurs och vid en överenskommen tidpunkt. Säljaren av en Put Option har den omvända 
skyldigheten.
Vid förfallotidpunkten på förfallodagen har köparen rätt, men ingen skyldighet, att växla det överenskomna 
beloppet till en överenskommen valutakurs.
För att tillförskaffa sig rättigheten, men ingen skyldighet, samtycker köparen av en Put Option till att betala en 
premie till säljaren av en Put Option. Omvänt, säljaren av en Put Option erhåller en premie för att ta på sig 
skyldigheten.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Participating Forward - säljare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt instrument. 
Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din 
affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i samband med 
en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och finansiella 
tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Participating Forward är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Om marknadskursen vid 
förfall ligger under säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett högre förutbestämt belopp till 
säkringskursen. Om marknadskursen ligger på eller över aktiveringskursen har bankens motpart en skyldighet att 
växla ett lägre förutbestämt belopp vid förfallotidpunkten. Bankens motpart har alltså fullt skydd på nedsidan, 
medan endast ett mindre belopp växlas till säkringskursen utifall marknadskursen vid förfall är gynnsam. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finasiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Participating Forward - köpare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt instrument. 
Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din 
affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i samband med 
en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och finansiella 
tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Participating Forward är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Om marknadskursen vid 
förfall ligger över säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett högre förutbestämt belopp till 
säkringskursen. Om marknadskursen ligger på eller under aktiveringskursen har bankens motpart en skyldighet att 
växla ett lägre förutbestämt belopp vid förfallotidpunkten. Bankens motpart har alltså fullt skydd på uppsidan, 
medan endast ett mindre belopp växlas till säkringskursen utifall marknadskursen vid förfall är gynnsam. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

One Touch Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en OneTouch Option har rättighet att erhålla ett överenskommet belopp i en valuta från 
säljaren av en One Touch Option om marknadskursen handlar på eller över/under den överenskomna 
barriärkursen.
Om marknadskursen någon gång före förfallotidpunkten på förfallodagen ligger på eller över/under 
barriärkursen har köparen av en One Touch Option rätt att erhålla det överenskomna beloppet från 
säljaren av One Touch Option på avräkningsdagen. I alla andra fall har köparen av en One Touch Option 
ingen rättighet att erhålla det överenskomna beloppet från säljaren av One Touch Option.
För att få rättighet att erhålla det överenskomna beloppet förbinder sig köparen av en One Touch Option 
att betala en premie till säljaren av One Touch Option.
Köparen har inte rätt till någon betalning före avräkningsdagen.
.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

No Touch Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en No Touch Option har rättighet att erhålla ett överenskommet belopp i en valuta från säljaren av 
en No Touch Option om marknadskursen aldrig handlar på eller över/under den överenskomna barriärkursen.
Om marknadskursen någon gång före förfallotidpunkten på förfallodagen ligger på eller över/under 
barriärkursen har köparen av en No Touch Option inte rätt att erhålla det överenskomna beloppet från säljaren 
av No Touch Option på avräkningsdagen. I alla andra fall har köparen av en No Touch Option rättigheten att 
erhålla det överenskomna beloppet från säljaren av No Touch Option.
För att få rättighet att erhålla det överenskomna beloppet förbinder sig köparen av en No Touch Option att 
betala en premie till säljaren av No Touch Option.
Köparen har inte rätt till någon betalning före avräkningsdagen.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

NDO Put Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en NDO Put Option har rättigheten att erhålla ett kontantbelopp i en valuta om marknadskursen 
vid förfall är lägre än en överenskommen säkringskurs. 
För att tillförskaffa sig rättigheten samtycker köparen av en NDO Put Option till att betala en premie till 
säljaren. Omvänt erhåller säljaren en premie för att ta på sig skyldigheten. Storleken på det kontantbelopp 
köparen har möjlighet att att erhålla är skillnaden mellan säkringskursen och maknadskursen vid förfall, 
multiplicerat med ett avtalat belopp. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

NDO Call Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en NDO Call Option har rättigheten att erhålla ett kontantbelopp i en valuta om marknadskursen 
vid förfall är högre än en överenskommen säkringskurs. 
För att tillförskaffa sig rättigheten samtycker köparen av en NDO Call Option till att betala en premie till 
säljaren. Omvänt erhåller säljaren en premie för att ta på sig skyldigheten. Storleken på det kontantbelopp 
köparen har möjlighet att att erhålla är skillnaden mellan maknadskursen vid förfall och säkringskursen, 
multiplicerat med ett avtalat belopp. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,24

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,24

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,24

0

SEK 0 - 130.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 130.000

Valutaprodukter

NDF

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/BRL

Belopp

0

0

SEK 0 - 130.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Syftet med denna produkt är att samtycka till en fast växelkurs på avräkningsdagen. Den fasta
växelkursen kommer jämföras med en fixkurs som sätts innan avräkningsdagen, det ger en 
kontantavräkning på avräkningsdagen att erhålla eller betala.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Knock out Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Knock out Option är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Köparen av en Knock 
Out Option har rättigheten, men inte skyldigheten, att växla en valuta mot en annan till en fast växelkurs vid en 
överenskommen tidpunkt förutsatt att en fördefinerad aktiveringskurs inte har inträffat. Aktiveringskursen 
aktiveras genom att marknadskursen någon gång under optionsperioden (amerikansk), någon gång under en 
given tidsperiod inom optionsperioden (fönster) eller vid förfall (europeisk), handlar på eller över/under 
aktiveringskursen. I händelse av en aktivering upphör Knock Out Optionen att existera och ägaren av optionen 
har inte längre rättighet att växla det nominella beloppet. Köparen av en Knock out Option samtycker till att 
betala en premie till säljaren av en Knock out Option.



Knock in Risk Reversal - säljare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt instrument. 
Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, 
din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta 
din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i samband 
med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och finansiella 
tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Knock in Risk Reversal är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Syftet med denna 
produkt är att ge köparen av produkten rättigheten att växla en valuta mot en annan till en säkringskurs men 
samtidigt ge möjlighet att deltaga på en förmånlig valutakursrörelse inom ett specificerat växelkurs- och 
tidsintervall. Växelkursintervallet fastställs av en säkringskurs samt en barriärkurs. Aktiveringsperioden, under 
vilken barriären kan aktiveras, är antingen hela optionsperioden (amerikansk), en period inom optionsperioden 
(fönster) eller vid förfallotidpunkten (europeisk). Om marknadskursen ligger på eller över barriärkursen under 
barriärperioden ersätts växelkursintervallet för köparen av produkten av en skyldighet skyldighet (fördefinerad 
kurs) att växla en valuta mot en annan vid förfallotidpunkten. Produkten kan göras premieneutral eller till premie 
beroende på kursnivåer på säkringskurs och aktiveringskurs. 



Knock in Risk Reversal - köpare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt instrument. 
Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din 
affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i samband med 
en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och finansiella 
tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Knock In Risk Reversal är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Syftet med denna 
produkt är att ge köparen av produkten rättigheten att växla en valuta mot en annan till en säkringskurs men 
samtidigt ge möjlighet att deltaga på en förmånlig valutakursrörelse inom ett specificerat växelkurs- och 
tidsintervall. Växelkursintervallet fastställs av en säkringskurs samt en barriärskurs. Aktiveringsperioden, under 
vilken barriären kan aktiveras, är antingen hela optionsperioden (amerikansk), en period inom optionsperioden 
(fönster) eller vid förfallotidpunkten (europeisk). Om marknadskursen ligger på eller under barriärkursen under 
aktiveringsperioden ersätts växelkursintervallet för köparen av produkten av en skyldighet (fördefinerad kurs) att 
växla en valuta mot en annan vid förfallotidpunkten. Produkten kan göras premieneutral eller till premie beroende 
på kursnivåer på säkringskurs och aktiveringskurs. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Knock in Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Knock In Option är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Köparen av en Knock In 
Option har rättigheten, men inte skyldigheten, att växla en valuta mot en annan till en fast växelkurs vid en 
överenskommen tidpunkt förutsatt att en fördefinerad aktiveringskurs har aktiverats. Aktiveringskursen kan 
aktiveras genom att marknadskursen någon gång under optionsperioden (amerikansk), någon gång under en 
given tidsperiod inom optionsperioden (fönster) eller vid förfall (europeisk), handlar på eller över/under 
aktiveringskursen. I händelse av en aktivering omvandlas Knock In Optionen till en vanlig option (vanilla option) 
med fördefinerade avtalsdetaljer rörande säkringskurs, förfallotidpunk och nominellt belopp. Köparen av en 
Knock In Option samtycker till att betala en premie till säljaren av en Knock In Option.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Knock in Forward - säljare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Knock in Forward är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Om marknadskursen vid 
förfall ligger under säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett förutbestämt belopp till 
säkringskursen vid förfallotidpunkten. Om marknadskursen antingen någon gång under optionsperioden 
(amerikansk), någon gång under en given tidsperiod inom optionsperioden (fönster) eller vid förfall 
(europeisk), ligger på eller över aktiveringskursen, har bankens motpart en skyldighet att växla ett förutbestämt 
belopp till säkringskursen vid förfallotidpunkten. Bankens motpart har möjlighet att deltaga på en förmånlig 
valutakursrörelse i växelkursintervallet mellan säkringskursen upp till aktiveringskursen. Produkten kan göras 
premieneutral eller till premie beroende på kursnivåer på säkringskurs och aktiveringskurs.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Knock in Forward - köpare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Knock in Forward är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Om marknadskursen vid 
förfall ligger över säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett förutbestämt belopp till 
säkringskursen vid förfallotidpunkten. Om marknadskursen antingen någon gång under optionsperioden 
(amerikansk), någon gång under en given tidsperiod inom optionsperioden (window) eller vid förfall 
(europeisk), ligger på eller under aktiveringskursen, har bankens motpart en skyldighet att växla ett 
förutbestämt belopp till säkringskursen vid förfallotidpunkten. Bankens motpart har möjlighet att deltaga på en 
förmånlig valutakursrörelse i växelkursintervallet mellan säkringskursen ned till aktiveringskursen. Produkten 
kan göras premieneutral eller till premie beroende på kursnivåer på säkringskurs och aktiveringskurs.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Improver Forward - säljare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Improver Forward syftar till att växla en valuta mot en annan till en fast växelkurs, samtidigt som det finns 
möjlighet att deltaga på en förmånlig valutakursrörelse inom ett specificerat växelkurs- och tidsintervall. 
Växelkursintervallet fastställs av en sänkt terminskurs samt en barriärkurs. Barriärperioden, under vilken 
barriären kan triggas, är antingen hela optionsperioden (amerikansk), en period inom optionsperioden (fönster) 
eller vid förfallotidpunkten (europeisk). Om marknadskursen ligger på eller under barriärkursen under 
barriärperioden går möjligheten till en bättre växelkurs förlorad.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Improver Forward - köpare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Improver Forward syftar till att växla en valuta mot en annan till en fast växelkurs, samtidigt som det finns 
möjlighet att deltaga på en förmånlig valutakursrörelse inom ett specificerat växelkurs- och tidsintervall. 
Växelkursintervallet fastställs av en förhöjd terminskurs samt en barriärkurs. Barriärperioden, under vilken 
barriären kan triggas, är antingen hela optionsperioden (amerikansk), en period inom optionsperioden (fönster) 
eller vid förfallotidpunkten (europeisk). Om marknadskursen ligger på eller över barriärkursen under 
barriärperioden går möjligheten till en bättre växelkurs förlorad.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 0,77

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,77

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 0,77

0

SEK 0 - 80.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 80.000

Valutaprodukter

FX Swap

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 80.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Syftet med en FX Swap är att avtala att köpa och sälja ett överenskommet belopp i en valuta mot ett belopp i 
annan valuta till fasta växelkurser på två olika avräkningsdagar.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,24

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,24

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,24

0

SEK 0 - 130.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 130.000

Valutaprodukter

Valutatermin

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 130.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Syftet med en valutatermin är att avtala att växla ett överenskommet belopp i en valuta till ett fast belopp i 
annan valuta till en fast växelkurs på avräkningsdagen.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Double One Touch Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en Double One Touch Option har rättighet att erhålla ett överenskommet belopp i en valuta från 
säljaren av en Double One Touch Option om marknadskursen är på eller över/under någon av de 
överenskomna barriärkurserna.
Om marknadskursen någon gång före förfallotidpunkten på förfallodagen ligger på eller över/under någon av 
de överenskomna barriärkurserna är säljaren av en Double One Touch Option skyldig att betala det 
överenskomna beloppet till köparen av Double One Touch Option på avräkningsdagen. I alla andra fall förfaller 
Double One Touch Option utan några avräknade belopp.
För att få rättighet att erhålla det överenskomna beloppet förbinder sig köparen av en Double One Touch 
Option att betala en premie till säljaren av Double One Touch Option.
Köparen har inte rätt till någon betalning före den överenskomna avräkningsdagen.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Double No Touch Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en Double No Touch Option har rättighet att erhålla ett överenskommet belopp i en valuta från 
säljaren av en Double No Touch Option om marknadskursen aldrig ligger på eller över/under någon av de 
överenskomna barriärkurserna.
Om marknadskursen någon gång före förfallotidpunkten på förfallodagen ligger på eller över/under någon av 
barriärkurserna har köparen av en Double No Touch Option inte rätt att erhålla det överenskomna beloppet 
från säljaren av Double No Touch Option på avräkningsdagen. I alla andra fall har köparen av en Double No 
Touch Option rättigheten att erhålla det överenskomna beloppet från säljaren av Double No Touch Option.
För att få rättighet att erhålla det överenskomna beloppet förbinder sig köparen av en Double No Touch Option 
att betala en premie till säljaren av Double No Touch Option.
Köparen har inte rätt till någon betalning före avräkningsdagen.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Double Knock Out Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en Double Knock Out Option har rättighet, men inte skyldighet, att växla en valuta mot en annan till 
en överenskommen valutakurs och vid en överenskommen tidpunkt, förutsatt att en fördefinierad 
barriärhändelse har inträffat.
En aktiveringsperiod och en aktiveringskurs bestämmer när en barriärhändelse kan inträffa. 
Aktiveringsperioden, under vilken aktiveringskurserna kan aktiveras, är antingen hela optionsperioden 
(amerikansk), en period inom optionsperioden (fönster) eller vid förfallotidpunkten (europeisk) I händelse av 
en barriärhändelse upphör Double Knock Out Option att existera och ägaren av optionen har inte längre 
rättighet att växla det nominella beloppet.
För att tillförskaffa sig rättigheten, men ingen skyldighet, samtycker köparen av en Double Knock Out Option till 
att betala en premie till säljaren av en Double Knock Out Option. Omvänt, säljaren av en Double Knock Out 
Option erhåller en premie för att ta på sig skyldigheten.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Double Knock in Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en Double Knock In Option har rättighet, men inte skyldighet, att växla en valuta mot en annan till 
en överenskommen valutakurs och vid en överenskommen tidpunkt, förutsatt att en fördefinierad 
barriärhändelse har inträffat.
En aktiveringsperiod och en aktiveringskurs bestämmer när en barriärhändelse kan inträffa. 
Aktiveringsperioden, under vilken aktiveringskurserna kan aktiveras, är antingen hela optionsperioden 
(amerikansk), en period inom optionsperioden (fönster) eller vid förfallotidpunkten (europeisk). I händelse av 
en barriärhändelse omvandlas Double Knock In Option till en vanlig option (vanilla option) med samma 
avtalsdetaljer rörande säkringskurs, förfallotidpunkt och nominellt belopp.
För att tillförskaffa sig rättigheten, men ingen skyldighet, samtycker köparen av en Double Knock In Option till 
att betala en premie till säljaren av en Double Knock In Option. Omvänt, säljaren av en Double Knock In Option 
erhåller en premie för att ta på sig skyldigheten.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Digital Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör 
du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader 
och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en Digital Option har rättighet att erhålla ett överenskommet belopp i en valuta om 
marknadskursen för: i) Digital Call Option är högre än en överenskommen valutakurs (strikekurs). ii) Digital Put 
Option är lägre än en överenskommen valutakurs (strikekurs).
Om marknadskursen vid förfallotidpunkten på förfallodagen är på eller över den överenskomna strikekursen är 
säljaren av en Digital Call Option skyldig att betala det överenskomna beloppet till köparen av Digital Call 
Option på avräkningsdagen. I alla andra fall förfaller en Digital Option utan några avräknade belopp.
För att få rätt att erhålla det överenskomna beloppet betalar köparen av en Digital Option en premie till 
säljaren av Digital Option.
Köparen har inte rätt till någon betalning före avräkningsdagen.



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Call Option

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i 
Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och 
avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

Köparen av en Call Option (vanilla option) har rättighet, men inte skyldighet, att växla en valuta mot en annan till 
en överenskommen valutakurs och vid en överenskommen tidpunkt. Säljaren av en Call Option har den omvända 
skyldigheten. Vid förfallotidpunkten på förfallodagen har köparen rätt, men ingen skyldighet, att växla det 
överenskomna beloppet till en överenskommen valutakurs. För att tillförskaffa sig rättigheten, men ingen 
skyldighet, samtycker köparen av en call option till att betala en premie till säljaren av en Call Option. Omvänt, 
säljaren av en Call Option erhåller en premie för att ta på sig skyldigheten.



Boosted Risk Reversal - säljare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt instrument. 
Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, 
din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta 
din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i 
samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Boosted Risk Reversal är ett avtal som bygger på en hög och en låg säkringskurs. Om marknadskursen vid 
förfall ligger över den högre säkringskursen har bankens motpart skyldigheten att växla ett högre förutbestämt 
belopp till den högre säkringskursen. Om marknadskursen vid förfall ligger under den lägre säkringskursen har 
bankens motpart en rättighet att växla ett lägre förutbestämt belopp till den lägre säkringskursen vid 
förfallotidpunkten. 



Boosted Risk Reversal - köpare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som 
en procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt instrument. 
Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, 
din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta 
din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i 
samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Boosted Risk Reversal är ett avtal som bygger på en hög och en låg säkringskurs. Om marknadskursen vid förfall 
ligger under den lägre säkringskursen har bankens motpart skyldighet att växla ett högre förutbestämt belopp till 
den lägre säkringskursen. Om marknadskursen vid förfall ligger över den högre säkringskursen har bankens 
motpart en rättighet att växla ett lägre förutbestämt belopp till den högre säkringskursen vid förfallotidpunkten. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Boosted Knock in Risk Reversal - säljare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt instrument. 
Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din 
affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i samband med 
en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och finansiella 
tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Boosted Knock in Risk Reversal är ett avtal som bygger på en hög och en låg säkringskurs, samt en 
aktiveringskurs. Om marknadskursen vid förfall ligger under den lägre säkringskursen har bankens motpart 
rättigheten att växla ett lägre förutbestämt belopp till den lägre säkringskursen. Om spotkursen antingen någon 
gång under optionsperioden (amerikansk), någon gång under en given tidsperiod inom optionsperioden  (fönster) 
eller vid förfall (europeisk), ligger på eller över aktiveringskursen, har bankens motpart en skyldighet att växla ett 
högre förutbestämt belopp till den högre säkringskursen vid förfallotidpunkten. Produkten kan göras premieneutral 
eller till premie beroende på kursnivåer på säkringskurs och aktiveringskurs. 



Boosted Knock in Risk Reversal - köpare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt instrument. 
Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din 
affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  
kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i samband med 
en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och finansiella 
tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Boosted Knock in Risk Reversal är ett avtal som bygger på en hög och en låg säkringskurs, samt en aktiveringskurs. 
Om marknadskursen vid förfall ligger över den högre säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett 
lägre förutbestämt belopp till den högre säkringskursen. Om marknadskursen antingen någon gång under 
optionsperioden (amerikansk), någon gång under en given tidsperiod inom optionsperioden  (fönster) eller vid förfall 
(europeisk), ligger på eller under aktiveringskursen, har bankens motpart en skyldighet att växla ett högre 
förutbestämt belopp till den lägre säkringskursen vid förfallotidpunkten. Produkten kan göras premieneutral eller till 
premie beroende på kursnivåer på säkringskurs och aktiveringskurs. 



Boosted Knock in Forward - säljare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, 
kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga 
överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell 
information om exakta kostnader och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att 
genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Boosted Knock in Forward är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Om 
marknadskursen vid förfall ligger under säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett lägre 
förutbestämt belopp till säkringskursen. Om marknadskursen antingen någon gång under optionsperioden 
(amerikansk), någon gång under en given tidsperiod inom optionsperioden  (fönster) eller vid förfall 
(europeisk), ligger på eller över aktiveringskursen, har bankens motpart en skyldighet att växla ett högre 
förutbestämt belopp till säkringskursen vid förfallotidpunkten. 



Boosted Knock in Forward - köpare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet finansiellt 
instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, löptider, valutor, 
kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga 
överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell 
information om exakta kostnader och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar på att 
genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella produkter och 
finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Boosted Knock in Forward är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en aktiveringskurs. Om 
marknadskursen vid förfall ligger över säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett lägre 
förutbestämt belopp till säkringskursen. Om marknadskursen antingen någon gång under optionsperioden 
(amerikansk), någon gång under en given tidsperiod inom optionsperioden  (fönster) eller vid förfall 
(europeisk), ligger på eller under aktiveringskursen, har bankens motpart en skyldighet att växla ett högre 
förutbestämt belopp vid förfallotidpunkten. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Boosted Forward - säljare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet 
finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, 
löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga 
allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  kontaktperson i 
Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i 
samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella 
produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden 
bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Boosted Forward är ett avtal om att växla ett förutbestämt belopp i en valuta till en 
förutbestämd växelkurs på en förutbestämd förfallodag. Storleken på det växlade beloppet 
beror på marknadskursen på förfallodagen. Om marknadskursen vid förfall ligger under
säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett lägre förutbestämt belopp till 
säkringskursen.  Om marknadskursen vid förfall ligger över säkringskursen har bankens 
motpart skyldigheten att växla ett högre förutbestämt belopp till säkringskursen. 
Säkringskursen är högre än terminskursen i ett vanligt valutaterminskontrakt med samma 
förfallodatum. För att dra nytta av en mer gynnsam växelkurs accepterar bankens motpart 
ovissheten kring storleken på det växlade beloppet. 



Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Boosted Forward - köpare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan angivet 
finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande marknadsläge, 
löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med Danske Bank och övriga 
allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  kontaktperson i 
Danske Bank om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i 
samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till finansiella 
produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella instrument kan kostnaden 
bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Boosted Forward är ett avtal om att växla ett förutbestämt belopp i en valuta till en 
förutbestämd växelkurs på en förutbestämd förfallodag. Storleken på det växlade beloppet 
beror på marknadskursen på förfallodagen. Om marknadskursen vid förfall ligger över 
säkringskursen har bankens motpart rättigheten att växla ett lägre förutbestämt belopp till 
säkringskursen.  Om marknadskursen vid förfall ligger under säkringskursen har bankens 
motpart skyldigheten att växla ett högre förutbestämt belopp till säkringskursen. 
Säkringskursen är lägre än terminskursen i ett vanligt valutaterminskontrakt med samma 
förfallodatum. För att dra nytta av en mer gynnsam växelkurs accepterar bankens motpart 
ovissheten kring storleken på det växlade beloppet. 



Average Rate Forward - säljare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med 
Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid 
kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om 
exakta kostnader och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar 
på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till 
finansiella produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella 
instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Average Rate Forward är ett avtal mellan två parter, där bankens motpart 
erhåller visst kontantbelopp på optionens förfallodag, utifall en  förutbestämd 
säkringskurs är högre än den genomsnittliga marknadskursen över en 
förutbestämd tidsperiod innan optionens förfall. Om säkringskursen är lägre än 
genomsnitskursen betalar bankens motpart skillnaden mellan säkrings- och 
genomsnittskursen, multiplicerat med ett förutbestämt belopp i viss valuta. 



Average Rate Forward - köpare Exempel på kostnad

Belopp Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten och 
investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med 
Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du alltid 
kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell information om 
exakta kostnader och avgifter i samband med en specifik transaktion du funderar 
på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till 
finansiella produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella 
instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Average Rate Forward är ett avtal mellan två parter, där bankens 
motpart erhåller visst kontantbelopp på optionens förfallodag, 
utifall en  förutbestämd säkringskurs är lägre än den genomsnittliga 
marknadskursen över en förutbestämd tidsperiod innan optionens 
förfall. Om säkringskursen är högre än genomsnitskursen betalar 
bankens motpart skillnaden mellan säkrings- och 
genomsnittskursen, multiplicerat med ett förutbestämt belopp i viss 
valuta. 



Average Rate Put Option Exempel på kostnad

Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten 
och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Belopp

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till 
ovan angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av 
rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din 
affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga 
överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank
om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i 
samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till 
finansiella produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella 
instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Average Rate Put Option är ett avtal mellan två parter där köparen av 
optionen erhåller visst kontantbelopp på optionens förfallodag, utifall en  
förutbestämd säkringskurs är högre än den genomsnittliga marknadskursen över 
en förutbestämd tidsperiod innan optionens förfall. Om säkringskursen är högre 
än genomsnittskursen erhåller köparen skillnaden mellan genomsnitts- och 
lösenkursen, multiplicerat med ett förutbestämt belopp i viss valuta. För att få 
denna möjlighet betalar köparen av produkten en premie till säljaren.  



Average Rate Call Option Exempel på kostnad

Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten 
och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Belopp

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till 
ovan angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av 
rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din 
affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga 
överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank
om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i 
samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till 
finansiella produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella 
instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Average Rate Call Option är ett avtal mellan två parter där köparen av 
optionen erhåller visst kontantbelopp på optionens förfallodag, utifall en  
förutbestämd säkringskurs är lägre än den genomsnittliga marknadskursen över 
en förutbestämd tidsperiod innan optionens förfall. Om säkringskursen är lägre 
än genomsnitskursen erhåller köparen skillnaden mellan lösen- och 
genomsnittskursen, multiplicerat med ett förutbestämt belopp i viss valuta. För 
att få denna möjlighet betalar köparen en premie till säljaren.  



Exempel på kostnad

Löptid
1 år

Finansiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Accumulator - säljare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten 
och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Belopp

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till ovan 
angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av rådande 
marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din affärsvolym med 
Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga överväganden. Därför bör du 
alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank om du vill få individuell 
information om exakta kostnader och avgifter i samband med en specifik 
transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till 
finansiella produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella 
instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Accumulator är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en 
avaktiveringskurs. Om marknadskursen vid förfall ligger över säkringskursen har 
bankens motpart skyldigheten att växla ett högre förutbestämt belopp till 
säkringskursen. Om marknadskursen ligger mellan säkringskursen och 
avaktiveringskursen har bankens motpart en rättighet att växla ett lägre 
förutbestämt belopp vid förfallotidpunkten till säkringskursen. Om 
marknadskursen vid förfall ligger på eller under avaktiveringskursen har bankens
motpart inga skyldigheter eller rättigheter, och ingen växling sker.



Exempel på kostnad

Löptid
1 år

Finasiella instrument
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande utgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0 - 1,91

Extrakostnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

Investeringstjänster och stödtjänster:
Procent

Engångsavgifter: 0

Löpande avgifter: 0

Samtliga kostnader som rör transaktionerna: 0

Avgifter som rör stödtjänster: 0

Extrakostnader: 0

Samtiliga/accessoriska köstnader: 0

Samtliga kostnader: 0 - 1,91

0

SEK 0 - 200.000

Belopp 

0

0

0

0

0

SEK 0 - 200.000

Valutaprodukter

Accumulator - köpare

Här hittar du en översikt över de av kostnader som är relaterat till produkten 
och investeringstjänsten

Nedan kan du se ett exempel på kostnader baserat på ett exempelbelopp, visat både som en 
procentandel och ett belopp

Valuta
EUR 1.000.000 EUR/SEK

Belopp

0

0

SEK 0 - 200.000

0

Belopp

Observera att

Priser som visas på denna sida är exempel på kostnader som är relaterade till 
ovan angivet finansiellt instrument. Enskilda kostnader kan variera på grund av 
rådande marknadsläge, löptider, valutor, kreditpolicy i Danske Bank, din 
affärsvolym med Danske Bank och övriga allmänna affärsmässiga 
överväganden. Därför bör du alltid kontakta din  kontaktperson i Danske Bank
om du vill få individuell information om exakta kostnader och avgifter i 
samband med en specifik transaktion du funderar på att genomföra.

Översikt över kostnader

När du handlar med Danske Bank kan det förekomma kostnader relaterade till 
finansiella produkter och finansiella tjänster. För ovan angivet finansiella 
instrument kan kostnaden bestå av:

Marginal. Kostnader i samband med avslut av instrument kan förekomma.

Produktbeskrivning

En Accumulator är ett avtal som bygger på en säkringskurs och en 
avaktiveringskurs. Om marknadskursen vid förfall ligger under säkringskursen 
har bankens motpart skyldigheten att växla ett högre förutbestämt belopp till 
säkringskursen. Om marknadskursen ligger mellan säkringskursen och 
avaktiveringskursen har bankens motpart en rättighet att växla ett lägre 
förutbestämt belopp vid förfallotidpunkten till säkringskursen. Om 
marknadskursen vid förfall ligger på eller över avaktiveringskursen har bankens
motpart inga skyldigheter eller rättigheter, och ingen växling sker.



Ansvarsfriskrivning

Denna publikation har upprättats av Large Corporate and Institutions – en division inom Danske Bank A/S. Danske Bank A/S står under tillsyn av den danska 
finansinspektionen (Finanstilsynet).

Denna publikation utgör i sig självt inte ett avtal, och publikationen överför inte några rättigheter till läsaren, men publikationen ska läsas för att förstå 
kundrelationen med Danske Bank A/S.

Denna publikation har skapats för användning av nuvarande och potentiella kunder i Sverige som använder tjänster hos LC&I affärsenheten.

Denna publikation är inte ett erbjudande att köpa eller sälja något finansiellt instrument eller ingå någon överenskommelse eller avtal om finansiella instrument 
eller investeringstjänster. Eventuell hänvisning till något finansiellt instrument och/eller en viss emittent utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja, ett 
erbjudande att köpa eller sälja eller en uppmaning att köpa eller sälja, sådant finansiellt instrument som emitterats av sådan emittent.

Denna publikation är inte och ska inte ses som investeringsrådgivning och bör inte vara den enda informationskällan när läsaren fattar ett investeringsbeslut eller 
beslutar sig för att använda en investeringstjänst. Publikationen innehåller inte tillräcklig information för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Innan läsaren fattar 
ett investeringsbeslut eller börjar använda en investeringstjänst, uppmanas läsaren att först söka rådgivning.

Publikationen är inte personlig, men baseras på standard- och/eller genomsnittliga kostnader och avgifter, och baseras på ett antal uppskattningar och 
antaganden med avseende på en investerares beteende och marknadsförhållanden.

Även om skälig omsorg har iakttagits för att säkerställa att innehållet är rättvisande och sant och inte vilseledande, lämnas inga garantier om dess exakthet eller 
fullständighet och inget ansvar accepteras för förluster som uppstår till följd av att man litar på innehållet.

Läsaren bör också vara medveten om att Danske Bank, som en global leverantör av banktjänster, investeringslösningar, riskhantering och rådgivning till 
institutionella, professionella kunder och privatkunder, har engagemang i ett stort antal verksamheter. Även om Danske 
Banks affärsrelationer och verksamheter kan erbjuda attraktiva möjligheter och tjänster, innebär sådana relationer och verksamheter också vissa inneboende 
intressekonflikter.

Innehållet är endast för läsarens eget personliga, icke-kommersiella bruk.

Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, till innehållet i denna publikation, ägs och kontrolleras av Danske Bank för dessa ändamål. Läsaren är välkommen att ladda 
ner och skriva ut publikationen och göra kopior.
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