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Bättre kostnadsöversikt
när du investerar via
Danske Bank
Innan du fattar ett beslut om att investera är det viktigt att du känner till hur
mycket den potentiella investeringen kostar dig.
Det är just det som är syftet med den här kostnadsöversikten: Vi vill göra det
så enkelt som möjligt för dig att få en god överblick över dina kostnader när du
investerar i enskilda värdepapper som exempelvis aktier.

Få en kostnadsberäkning innan du
bestämmer dig för att investera
På följande sidor hittar du en lista över de
beräknade kostnader som följer med att handla
olika typer av värdepapper.
Kostnaderna illustreras med olika handelsexempel,
verkliga kostnader, investeringshorisonter och investerade belopp. Dessutom kan handboken förse
dig med en praktisk översikt som kan vara till hjälp
när du bestämmer dig för hur du ska investera.
Dina individuella kostnader kan variera
Tänk på att kostnaderna i den här översikten
är standardkostnader, och att dina individuella
kostnader kan avvika från exemplen. Information
om dina specifikt uppkomna kostnader får du i de
rapporter vi skickar ut till dig regelbundet.
Den här handboken täcker inte
Fokus för den här handboken är individuella
transaktioner. Om du tecknar ett förvaltningsavtal,
vilket innebär att vi sköter dina investeringar åt dig,
eller avtal om en annan investeringstjänst, får du
information om de beräknade kostnaderna för den
specifika lösningen i samband med att du skriver
på avtalet.
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För andra produkter som exempelvis strukturerade
produkter ingår informationen om kostnaderna i
materialet som beskriver produkterna.
Vill du sätta ihop en portfölj med olika värdepapper?
Om du vill sätta ihop en investeringsportfölj
rekommenderar vi att du vänder dig till en av våra
rådgivare.
Observera att investeringar i de värdepapper som
har de lägsta kostnaderna inte nödvändigtvis
genererar den högsta avkastningen. Dessutom
kan det hända att vissa av de värdepapper som
listas nedan inte passar din investeringsprofil. Din
investeringsprofil avgörs av din erfarenhet och
kunskap om värdepapper, kapacitet att bära förlust,
risktolerans, tidshorisont och mål med investeringen. Våra rådgivare kan hjälpa dig att hitta de
investeringar som passar dig och din investeringsprofil bäst.
Om du vill ha mer information är du välkommen att
kontakta oss på Danske Bank.

Vänligen notera
I den här kostnadsöversikten ger vi exempel på vad kostnaden är när du handlar med ett värdepapper angivet i
belopp och procentsats.

Om du inte har ett kundpaket måste du betala 625 kr.
två gånger om året för att ha din depå. Ett exempel följer
nedan:

Förutom de siffror som anges i den här kostnadsöversikten måste du ta hänsyn till följande kostnader och
avgifter.

Kunder utan kontopaket
Investeringsbelopp

Löpande årlig kostnad

10.000 kr.

1.250,00 kr. / 12,50%

100.000 kr.

1.250,00 kr. / 1,25%

250.000 kr.

1.250,00 kr. / 0,50%

1.000.000 kr.

1.250,00 kr. / 0,13%

Den här kostnaden dras inte av från din investering utan
från ditt depåkonto.

inte är relaterade till dina investeringar, men du måste ta
hänsyn till den kostnaden när du väljer att investera.

Om du t.ex. har Danske Platinum-paketet betalar du
2.148 kr. om året och däri ingår depåavgiften.

Ett exempel följer nedan:

Den månatliga kontopaketavgiften ger andra fördelar som

Kontopaket – Danske Platinum
Investeringsbelopp

Löpande årlig kostnad

10.000 kr.

2.148,00 kr. / 21,48%

100.000 kr.

2.148,00 kr. / 2,15%

250.000 kr.

2.148,00 kr. / 0,86%

1.000.000 kr.

2.148,00 kr. / 0,21%

Den här kostnaden dras inte av från din investering utan
från ett av dina vanliga konton.
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Svenska aktier
Svenska aktier
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i svenska
aktier.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid transaktionskostnader när du köper och säljer aktier.
Köp- och säljkostnader:
Courtage: Detta är den beräknade avgiften du betalar för att genomföra en transaktion via Danske
Bank, antingen via en av våra rådgivare eller via våra onlinetjänster.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och
kronor) baserat på olika investeringsbelopp och förvaltningsperioder.
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

200,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

200,00 kr.
(2,04%)

400,00 kr.
(4,17%)

131,00 kr.
(1,37%)

78,00 kr.
(0,82%)

100.000 kr.

500,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

1.000,00 kr.
(1,01%)

332,00 kr.
(0,34%)

199,00 kr.
(0,20%)

250.000 kr.

1.250,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

2.500,00 kr.
(1,01%)

830,00 kr.
(0,34%)

497,00 kr.
(0,20%)

1.000.001 kr.

3.000,00 kr.
(0,30%)

0,00 kr.
(0,00%)

3.000,00 kr.
(0,30%)

6.000,00 kr.
(0,60%)

1.995,00 kr.
(0,20%)

1.197,00 kr.
(0,12%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

79,00 kr.
(0,80%)

0,00 kr.
(0,00%)

79,00 kr.
(0,80%)

158,00 kr.
(1,61%)

53,00 kr.
(0,53%)

31,00 kr.
(0,32%)

100.000 kr.

100,00 kr.
(0,10%)

0,00 kr.
(0,00%)

100,00 kr.
(0,10%)

200,00 kr.
(0,20%)

66,00 kr.
(0,07%)

39,00 kr.
(0,04%)

250.000 kr.

250,00 kr.
(0,10%)

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(0,10%)

500,00 kr.
(0,20%)

166,00 kr.
(0,07%)

99,00 kr.
(0,04%)

1.000.001 kr.

1.000,00 kr.
(0,10%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.000,00 kr.
(0,10%)

2.000,00 kr.
(0,20%)

666,00 kr.
(0,07%)

399,00 kr.
(0,04%)
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Nordiska aktier
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i nordiska aktier.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid transaktionskostnader när du köper och säljer aktier.
Köp- och säljkostnader:
Courtage: Detta är den beräknade avgiften du betalar för att genomföra en transaktion via Danske
Bank, antingen via en av våra rådgivare eller via våra onlinetjänster.
Valutakostnad: Detta är kostnaden för att köpa och sälja en investeringsprodukt som handlas i
utländsk valuta. Om affären görs i mer än en valuta använder vi oss av en genomsnittlig valutakostnad.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och
kronor) baserat på olika investeringsbelopp och förvaltningsperioder.
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

270,00 kr.
(2,77%)

0,00 kr.
(0,00%)

270,00 kr.
(2,77%)

540,00 kr.
(5,71%)

176,00 kr.
(1,87%)

105,00 kr.
(1,12%)

100.000 kr.

1.200,00 kr.
(1,21%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.200,00 kr.
(1,21%)

2.400,00 kr.
(2,46%)

793,00 kr.
(0,81%)

475,00 kr.
(0,49%)

250.000 kr.

3.000,00 kr.
(1,21%)

0,00 kr.
(0,00%)

3.000,00 kr.
(1,21%)

6.000,00 kr.
(2,46%)

1.983,00 kr.
(0,81%)

1.188,00 kr.
(0,49%)

1.000.001 kr.

10.001,00 kr.
(0,01%)

0,00 kr.
(0,00%)

10.001,00 kr.
(1,01%)

20.002,00 kr.
(2,04%)

6.621,00 kr.
(0,68%)

3.967,00 kr.
(0,40%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

149,00 kr.
(1,51%)

0,00 kr.
(0,00%)

149,00 kr.
(1,51%)

298,00 kr.
(3,07%)

98,00 kr.
(1,01%)

58,00 kr.
(0,61%)

100.000 kr.

800,00 kr.
(0,81%)

0,00 kr.
(0,00%)

800,00 kr.
(0,81%)

1.600,00 kr.
(1,63%)

530,00 kr.
(0,54%)

317,00 kr.
(0,32%)

250.000 kr.

2.000,00 kr.
(0,81%)

0,00 kr.
(0,00%)

2.000,00 kr.
(0,81%)

4.000,00 kr.
(1,63%)

1.326,00 kr.
(0,54%)

794,00 kr.
(0,32%)

1.000.001 kr.

8.000,00 kr.
(0,81%)

0,00 kr.
(0,00%)

8.000,00 kr.
(0,81%)

16.000,00 kr.
(1,63%)

5.304,00 kr.
(0,54%)

3.179,00 kr.
(0,32%)
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Aktier från andra marknader
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i aktier från andra
marknader.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid transaktionskostnader när du köper och säljer aktier.
Köp- och säljkostnader:
Courtage: Detta är den beräknade avgiften du betalar för att genomföra en transaktion via Danske
Bank, antingen via en av våra rådgivare eller via våra onlinetjänster.
Valutakostnad: Detta är kostnaden för att köpa och sälja en investeringsprodukt som handlas i
utländsk valuta. Om affären görs i mer än en valuta använder vi oss av en genomsnittlig valutakostnad.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och
kronor) baserat på olika investeringsbelopp och förvaltningsperioder.
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

800,00 kr.
(8,70%)

0,00 kr.
(0,00%)

800,00 kr.
(8,70%)

1.600,00 kr.
(19,05%)

502,00 kr.
(5,98%)

298,00 kr.
(3,55%)

100.000 kr.

1.700,00 kr.
(1,73%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.700,00 kr.
(1,73%)

3.400,00 kr.
(3,52%)

1.120,00 kr.
(1,16%)

670,00 kr.
(0,69%)

250.000 kr.

4.1250,00 kr.
(1,68%)

0,00 kr.
(0,00%)

4.125,00 kr.
(1,68%)

8.250,00 kr.
(3,41%)

2.719,00 kr.
(1,12%)

1.627,00 kr.
(0,67%)

1.000.001 kr.

15.000,00 kr.
(1,52%)

0,00 kr.
(0,00%)

15.000,00 kr.
(1,52%)

30.000,00 kr.
(3,09%)

9.898,00 kr.
(1,02%)

5.927,00 kr.
(0,61%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

549,00 kr.
(5,81%)

0,00 kr.
(0,00%)

549,00 kr.
(5,81%)

1.098,00 kr.
(12,33%)

351,00 kr.
(3,95%)

209,00 kr.
(2,35%)

100.000 kr.

999,00 kr.
(1,01%)

0,00 kr.
(0,00%)

999,00 kr.
(1,01%)

1.998,00 kr.
(2,04%)

661,00 kr.
(0,68%)

396,38 kr.
(0,40%)

250.000 kr.

2.000,00 kr.
(0,81%)

0,00 kr.
(0,00%)

2.000,00 kr.
(0,51%)

4.000,00 kr.
(1,63%)

1.326,00 kr.
(0,54%)

794,00 kr.
(0,32%)

1.000.001 kr.

8.000,00 kr.
(0,81%)

0,00 kr.
(0,00%)

8.000,00 kr.
(0,81%)

16.000,00 kr.
(1,63%)

5.304,00 kr.
(0,54%)

3.179,00 kr.
(0,32%)
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Svenska fonder
Svenska aktiefonder
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i svenska aktiefonder.
Denna omfattar även fonder med alternativa investeringar.
Fondkostnader för fonder varierar från fond till fond. På följande sidor ges exempel på hur årskostnaderna påverkas av tre olika nivåer av totala fondkostnader, mer specifikt kostnader på 0,5%,
1,25% och 2,5%.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid kostnader under förvaltningsperioden. För den här produkten består
kostnaden av:
Årliga kostnader:
Årlig avgift: Kostnader som omfattas i måttet är till exempel förvaltningsavgifter, alla
förvaringskostnader, depåkostnader samt analyskostnader. Avgifterna utgör betalning för fondens
kostnader inklusive marknadsföring och distribution.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 0,5%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent
och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella
fondkostnaderna på 0,5%. Dessa kan exempelvis appliceras på en passivt förvaltad fond.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,2%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 0,5% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra
investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 20, 200, 500 respektive 2.000 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

50,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

50,00 kr.
(0,50%)

49,00 kr.
(0,51%)

49,00 kr.
(0,51%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

497,00 kr.
(0,51%)

494,00 kr.
(0,51%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

1.243,00 kr.
(0,51%)

1.237,00 kr.
(0,51%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

4.974,00 kr.
(0,51%)

4.949,00 kr.
(0,51%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

50,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

50,00 kr.
(0,50%)

49,00 kr.
(0,51%)

49,00 kr.
(0,51%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

497,00 kr.
(0,51%)

494,00 kr.
(0,51%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

1.243,00 kr.
(0,51%)

1.237,00 kr.
(0,51%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

4.974,00 kr.
(0,51%)

4.949,00 kr.
(0,51%)
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Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 1,25%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor)
baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på
1,25%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på utvecklade marknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,75%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 1,25% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 75, 750, 1.875 respektive 7.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

123,00 kr.
(1,28%)

121,00 kr.
(1,30%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

1.234,00 kr.
(1,28%)

1.217,00 kr.
(1,30%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

3.085,00 kr.
(1,28%)

3.044,00 kr.
(1,30%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

12.341,00 kr.
(1,28%)

12.179,00 kr.
(1,30%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp
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Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

123,00 kr.
(1,28%)

121,00 kr.
(1,30%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

1.234,00 kr.
(1,28%)

1.217,00 kr.
(1,30%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

3.085,00 kr.
(1,28%)

3.044,00 kr.
(1,30%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

12.341,00 kr.
(1,28%)

12.179,00 kr.
(1,30%)

Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 2,5%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på 2,5%. Dessa kan exempelv is appliceras på en aktivt förvaltad fond på tillväxtmarknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 1,25%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 2,5% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 125, 1.250, 3.125 respektive 12.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(2,56%)

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(2,56%)

243,00 kr.
(2,63%)

236,00 kr.
(2,71%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

0,00 kr.
(0,00%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

2.435,00 kr.
(2,63%)

2.368,00 kr.
(2,71%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

6,250,00 kr.
(2,56%)

0,00 kr.
(0,00%)

6.250,00 kr.
(2,56%)

6.088,00 kr.
(2,63%)

5.920,00 kr.
(2,71%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

0,00 kr.
(0,00%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

24.353,00 kr.
(2,63%)

23.682,00 kr.
(2,71%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(2,56%)

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(2,56%)

243,00 kr.
(2,63%)

236,00 kr.
(2,71%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

0,00 kr.
(0,00%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

2.435,00 kr.
(2,63%)

2.368,00 kr.
(2,71%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

6,250,00 kr.
(2,56%)

0,00 kr.
(0,00%)

6.250,00 kr.
(2,56%)

6.088,00 kr.
(2,63%)

5.920,00 kr.
(2,71%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

0,00 kr.
(0,00%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

24.353,00 kr.
(2,63%)

23.682,00 kr.
(2,71%)
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Svenska räntefonder
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i svenska räntefonder.
Denna omfattar även fonder med alternativa investeringar.
Fondkostnader för fonder varierar från fond till fond. På följande sidor ges exempel på hur
årskostnaderna påverkas av tre olika nivåer av totala fondkostnader, mer specifikt kostnader på
0,25%, 0,75% och 1,25%.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid kostnader under förvaltningsperioden. För den här produkten består
kostnaden av:
Årliga kostnader:
Årlig avgift: Kostnader som omfattas i måttet är till exempel förvaltningsavgifter, alla
förvaringskostnader, depåkostnader samt analyskostnader. Avgifterna utgör betalning för fondens
kostnader inklusive marknadsföring och distribution.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 0,25 %
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent
och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella
fondkostnaderna på 0,25%. Dessa kan exempelvis appliceras på en passivt förvaltad fond.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,15%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 0,25% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra
investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 15, 150, 375 respektive 1.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

25,00 kr.
(0,25%)

0,00 kr.
(0,00%)

25,00 kr.
(0,25%)

24,00 kr.
(0,25%)

24,00 kr.
(0,25%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(0,25%)

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(0,25%)

249,00 kr.
(0,25%)

248,00 kr.
(0,25%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

625,00 kr.
(0,25%)

0,00 kr.
(0,00%)

625,00 kr.
(0,25%)

623,00 kr.
(0,25%)

621,00 kr.
(0,25%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

2.500,00 kr.
(0,25%)

0,00 kr.
(0,00%)

2.500,00 kr.
(0,25%)

2.493,00 kr.
(0,25%)

2.487,00 kr.
(0,25%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

25,00 kr.
(0,25%)

0,00 kr.
(0,00%)

25,00 kr.
(0,25%)

24,00 kr.
(0,25%)

24,00 kr.
(0,25%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(0,25%)

0,00 kr.
(0,00%)

250,00 kr.
(0,25%)

249,00 kr.
(0,25%)

248,00 kr.
(0,25%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

625,00 kr.
(0,25%)

0,00 kr.
(0,00%)

625,00 kr.
(0,25%)

623,00 kr.
(0,25%)

621,00 kr.
(0,25%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

2.500,00 kr.
(0,25%)

0,00 kr.
(0,00%)

2.500,00 kr.
(0,25%)

2.493,00 kr.
(0,25%)

2.487,00 kr.
(0,25%)
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Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 0,75%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor)
baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på
0,75%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på utvecklade marknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,35%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 0,75% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra
investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 35, 350, 875 respektive 3.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

75,00 kr.
(0,76%)

0,00 kr.
(0,00%)

75,00 kr.
(0,76%)

74,00 kr.
(0,76%)

73,00 kr.
(0,77%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

750,00 kr.
(0,76%)

0,00 kr.
(0,00%)

750,00 kr.
(0,76%)

744,00 kr.
(0,76%)

738,00 kr.
(0,77%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.875,00 kr.
(0,76%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.875,00 kr.
(0,76%)

1.860,00 kr.
(0,76%)

1.846,00 kr.
(0,77%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

7.500,00 kr.
(0,76%)

0,00 kr.
(0,00%)

7.500,00 kr.
(0,76%)

7.443,00 kr.
(0,76%)

7.385,00 kr.
(0,77%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp
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Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

75,00 kr.
(0,76%)

0,00 kr.
(0,00%)

75,00 kr.
(0,76%)

74,00 kr.
(0,76%)

73,00 kr.
(0,77%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

750,00 kr.
(0,76%)

0,00 kr.
(0,00%)

750,00 kr.
(0,76%)

744,00 kr.
(0,76%)

738,00 kr.
(0,77%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.875,00 kr.
(0,76%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.875,00 kr.
(0,76%)

1.860,00 kr.
(0,76%)

1.846,00 kr.
(0,77%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

7.500,00 kr.
(0,76%)

0,00 kr.
(0,00%)

7.500,00 kr.
(0,76%)

7.443,00 kr.
(0,76%)

7.385,00 kr.
(0,77%)

Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 1,25%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på 1,25%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på tillväxtmarknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,65%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 1,25% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 65, 650, 1.625 respektive 6.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

123,00 kr.
(1,28%)

121,00 kr.
(1,30%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

1.234,00 kr.
(1,28%)

1.217,00 kr.
(1,30%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

3.085,00 kr.
(1,28%)

3.044,00 kr.
(1,30%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

12.341,00 kr.
(1,28%)

12.179,00 kr.
(1,30%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

123,00 kr.
(1,28%)

121,00 kr.
(1,30%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

1.234,00 kr.
(1,28%)

1.217,00 kr.
(1,30%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

3.085,00 kr.
(1,28%)

3.044,00 kr.
(1,30%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

12.341,00 kr.
(1,28%)

12.179,00 kr.
(1,30%)
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Svenska blandfonder
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i svenska blandfonder.
Denna omfattar även fonder med alternativa investeringar.
Fondkostnader för fonder varierar från fond till fond. På följande sidor ges exempel på hur årskostnaderna påverkas av tre olika nivåer av totala fondkostnader, mer specifikt kostnader på 0,5%,
1,25% och 2,0%.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid kostnader under förvaltningsperioden. För den här produkten består
kostnaden av:
Årliga kostnader:
Årlig avgift: Kostnader som omfattas i måttet är till exempel förvaltningsavgifter, alla
förvaringskostnader, depåkostnader samt analyskostnader. Avgifterna utgör betalning för fondens
kostnader inklusive marknadsföring och distribution.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 0,5%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent
och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella
fondkostnaderna på 0,5%. Dessa kan exempelvis appliceras på en passivt förvaltad fond.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,2%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 0,5% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra
investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 20, 200, 500 respektive 2.000 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

50,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

50,00 kr.
(0,50%)

49,00 kr.
(0,51%)

49,00 kr.
(0,51%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

497,00 kr.
(0,51%)

494,00 kr.
(0,51%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

1.243,00 kr.
(0,51%)

1.237,00 kr.
(0,51%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

4.974,00 kr.
(0,51%)

4.949,00 kr.
(0,51%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

50,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

50,00 kr.
(0,50%)

49,00 kr.
(0,51%)

49,00 kr.
(0,51%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

500,00 kr.
(0,50%)

497,00 kr.
(0,51%)

494,00 kr.
(0,51%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

1.243,00 kr.
(0,51%)

1.237,00 kr.
(0,51%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

4.974,00 kr.
(0,51%)

4.949,00 kr.
(0,51%)
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Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 1,25%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor)
baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på
1,25%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på utvecklade marknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,75%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 1,25% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra
investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 75, 750, 1.875 respektive 7.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

123,00 kr.
(1,28%)

121,00 kr.
(1,30%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

1.234,00 kr.
(1,28%)

1.217,00 kr.
(1,30%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

3.085,00 kr.
(1,28%)

3.044,00 kr.
(1,30%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

12.341,00 kr.
(1,28%)

12.179,00 kr.
(1,30%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp
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Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

125,00 kr.
(1,27%)

123,00 kr.
(1,28%)

121,00 kr.
(1,30%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

1.234,00 kr.
(1,28%)

1.217,00 kr.
(1,30%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

3.085,00 kr.
(1,28%)

3.044,00 kr.
(1,30%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

0,00 kr.
(0,00%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

12.341,00 kr.
(1,28%)

12.179,00 kr.
(1,30%)

Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 2,0%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor)
baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på
2,0%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på tillväxtmarknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 1,0% från
förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 2,0% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade
beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 100, 1.000, 2.500 respektive 10.000 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

200,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

200,00 kr.
(2,04%)

195,00 kr.
(2,08%)

191,00 kr.
(2,13%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

2.000,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

2.000,00 kr.
(2,04%)

1.958,00 kr.
(2,08%)

1.916,00 kr.
(2,13%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(2,04%)

4.897,00 kr.
(2,08%)

4.791,00 kr.
(2,13%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

20.000,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

20.000,00 kr.
(2,04%)

19.588,00 kr.
(2,08%)

19.166,00 kr.
(2,13%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

200,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

200,00 kr.
(2,04%)

195,00 kr.
(2,08%)

191,00 kr.
(2,13%)

100.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

2.000,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

2.000,00 kr.
(2,04%)

1.958,00 kr.
(2,08%)

1.916,00 kr.
(2,13%)

250.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

5.000,00 kr.
(2,04%)

4.897,00 kr.
(2,08%)

4.791,00 kr.
(2,13%)

1.000.000 kr.

0,00 kr.
(0,00%)

20.000,00 kr.
(2,04%)

0,00 kr.
(0,00%)

20.000,00 kr.
(2,04%)

19.588,00 kr.
(2,08%)

19.166,00 kr.
(2,13%)
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Nordiska fonder
Nordiska fonder
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i nordiska fonder. Denna
omfattar även fonder med alternativa investeringar.
Fondkostnader för fonder varierar från fond till fond. På följande sidor ges exempel på hur
årskostnaderna påverkas av tre olika nivåer av totala fondkostnader, mer specifikt kostnader på
0,5%, 1,25% och 2,5%.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid kostnader under förvaltningsperioden. För den här produkten består
kostnaden av:
Årliga kostnader:
Årlig avgift: Kostnader som omfattas i måttet är till exempel förvaltningsavgifter, alla förvaringskostnader,
depåkostnader samt analyskostnader. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive
marknadsföring och distribution.
Köp- och säljkostnader:
Valutakostnad: Detta är kostnaden för att köpa och sälja en investeringsprodukt som handlas i utländsk
valuta. Om affären görs i mer än en valuta använder vi oss av en genomsnittlig valutakostnad.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 0,5%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor)
baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på
0,5%. Dessa kan exempelvis appliceras på en passivt förvaltad fond.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,2% från
förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 0,5% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade
beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 20, 200, 500 respektive 2.000 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

70,00 kr.
(0,70%)

50,00 kr.
(0,50%)

70,00 kr.
(0,70%)

190,00 kr.
(1,94%)

95,00 kr.
(0,99%)

76,00 kr.
(0,80%)

100.000 kr.

700,00 kr.
(0,70%)

500,00 kr.
(0,50%)

700,00 kr.
(0,70%)

1.900,00 kr.
(1,94%)

957,00 kr.
(0,99%)

767,00 kr.
(0,80%)

250.000 kr.

1.750,00 kr.
(0,70%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

1.750,00 kr.
(0,70%)

4.750,00 kr.
(1,94%)

2.393,00 kr.
(0,99%)

1.919,00 kr.
(0,80%)

1.000.000 kr.

7.000,00 kr.
(0,50%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

7.000,00 kr.
(0,70%)

19.000,00 kr.
(1,94%)

9.572,00 kr.
(0,99%)

7.676,00 kr.
(0,80%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

70,00 kr.
(0,70%)

50,00 kr.
(0,50%)

70,00 kr.
(0,70%)

190,00 kr.
(1,94%)

95,00 kr.
(0,99%)

76,00 kr.
(0,80%)

100.000 kr.

700,00 kr.
(0,70%)

500,00 kr.
(0,50%)

700,00 kr.
(0,70%)

1.900,00 kr.
(1,94%)

957,00 kr.
(0,99%)

767,00 kr.
(0,80%)

250.000 kr.

1.750,00 kr.
(0,70%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

1.750,00 kr.
(0,70%)

4.750,00 kr.
(1,94%)

2.393,00 kr.
(0,99%)

1.919,00 kr.
(0,80%)

1.000.000 kr.

7.000,00 kr.
(0,50%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

7.000,00 kr.
(0,70%)

19.000,00 kr.
(1,94%)

9.572,00 kr.
(0,99%)

7.676,00 kr.
(0,80%)

25

Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 1,25%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor)
baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på
1,25%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på utvecklade marknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,75%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 1,25% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 75, 750, 1.875 respektive 7.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

70,00 kr.
(0,70%)

125,00 kr.
(1,27%)

70,00 kr.
(0,70%)

265,00 kr.
(2,72%)

168,00 kr.
(1,78%)

148,00 kr.
(1,60%)

100.000 kr.

700,00 kr.
(0,70%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

700,00 kr.
(0,70%)

2.650,00 kr.
(2,72%)

1.686,00 kr.
(1,78%)

1.481,00 kr.
(1,60%)

250.000 kr.

1.750,00 kr.
(0,70%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

1.750,00 kr.
(0,70%)

6.625,00 kr.
(2,72%)

4.216,00 kr.
(1,78%)

3.704,00 kr.
(1,60%)

1.000.000 kr.

7.000,00 kr.
(0,50%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

7.000,00 kr.
(0,70%)

26.500,00 kr.
(2,72%)

16.865,00 kr.
(1,78%)

14.816,00 kr.
(1,60%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp
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Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

70,00 kr.
(0,70%)

125,00 kr.
(1,27%)

70,00 kr.
(0,70%)

265,00 kr.
(2,72%)

168,00 kr.
(1,78%)

148,00 kr.
(1,60%)

100.000 kr.

700,00 kr.
(0,70%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

700,00 kr.
(0,70%)

2.650,00 kr.
(2,72%)

1.686,00 kr.
(1,78%)

1.481,00 kr.
(1,60%)

250.000 kr.

1.750,00 kr.
(0,70%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

1.750,00 kr.
(0,70%)

6.625,00 kr.
(2,72%)

4.216,00 kr.
(1,78%)

3.704,00 kr.
(1,60%)

1.000.000 kr.

7.000,00 kr.
(0,50%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

7.000,00 kr.
(0,70%)

26.500,00 kr.
(2,72%)

16.865,00 kr.
(1,78%)

14.816,00 kr.
(1,60%)

Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 2,5%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på 2,5%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på tillväxtmarknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 1,25%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 2,5% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 125, 1.250, 3.125 respektive 12.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

70,00 kr.
(0,70%)

250,00 kr.
(2,56%)

70,00 kr.
(0,70%)

390,00 kr.
(4,06%)

287,00 kr.
(3,16%)

261,00 kr.
(3,04%)

100.000 kr.

700,00 kr.
(0,70%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

700,00 kr.
(0,70%)

3.900,00 kr.
(4,06%)

2.874,00 kr.
(3,16%)

2.616,00 kr.
(3,04%)

250.000 kr.

1.750,00 kr.
(0,70%)

6.250,00 kr.
(2,56%)

1.750,00 kr.
(0,70%)

9.750,00 kr.
(4,06%)

7.187,00 kr.
(3,16%)

6.540,00 kr.
(3,04%)

1.000.000 kr.

7.000,00 kr.
(0,70%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

7.000,00 kr.
(0,70%)

39.000,00 kr.
(4,06%)

28.749,00 kr.
(3,16%)

26.161,00 kr.
(3,04%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

70,00 kr.
(0,70%)

250,00 kr.
(2,56%)

70,00 kr.
(0,70%)

390,00 kr.
(4,06%)

287,00 kr.
(3,16%)

261,00 kr.
(3,04%)

100.000 kr.

700,00 kr.
(0,70%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

700,00 kr.
(0,70%)

3.900,00 kr.
(4,06%)

2.874,00 kr.
(3,16%)

2.616,00 kr.
(3,04%)

250.000 kr.

1.750,00 kr.
(0,70%)

6.250,00 kr.
(2,56%)

1.750,00 kr.
(0,70%)

9.750,00 kr.
(4,06%)

7.187,00 kr.
(3,16%)

6.540,00 kr.
(3,04%)

1.000.000 kr.

7.000,00 kr.
(0,70%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

7.000,00 kr.
(0,70%)

39.000,00 kr.
(4,06%)

28.749,00 kr.
(3,16%)

26.161,00 kr.
(3,04%)
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Andra fonder
Andra fonder
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i andra fonder..Dessa
omfattar även fonder med alternativa investeringar.
Fondkostnader för fonder varierar från fond till fond. På följande sidor ges exempel på hur
årskostnaderna påverkas av tre olika nivåer av totala fondkostnader, mer specifikt kostnader på
0,5%, 1,25% och 2,0%.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid kostnader under förvaltningsperioden. För den här produkten består
kostnaden av:
Årliga kostnader:
Årlig avgift: Kostnader som omfattas i måttet är till exempel förvaltningsavgifter, alla förvaringskostnader,
depåkostnader samt analyskostnader. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive
marknadsföring och distribution.
Köp- och säljkostnader:
Valutakostnad: Detta är kostnaden för att köpa och sälja en investeringsprodukt som handlas i utländsk
valuta. Om affären görs i mer än en valuta använder vi oss av en genomsnittlig valutakostnad.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 0,5%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor)
baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på
0,5%. Dessa kan exempelvis appliceras på en passivt förvaltad fond.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,2% från
förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 0,5% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade
beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 20, 200, 500 respektive 2.000 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

100,00 kr.
(1,01%)

50,00 kr.
(0,50%)

100,00 kr.
(1,01%)

250,00 kr.
(2,56%)

115,00 kr.
(1,19%)

88,00 kr.
(0,93%)

100.000 kr.

1.000,00 kr.
(1,01%)

500,00 kr.
(0,50%)

1.000,00 kr.
(1,01%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

1.152,00 kr.
(1,19%)

883,00 kr.
(0,93%)

250.000 kr.

2.500,00 kr.
(1,01%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

2.500,00 kr.
(1,01%)

6.250,00 kr.
(2,56%)

2.882,00 kr.
(1,19%)

2.208,00 kr.
(0,93%)

1.000.000 kr.

10.000,00 kr.
(1,01%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

10.000,00 kr.
(1,01%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

11.528,00 kr.
(1,19%)

8.835,00 kr.
(0,93%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

100,00 kr.
(1,01%)

50,00 kr.
(0,50%)

100,00 kr.
(1,01%)

250,00 kr.
(2,56%)

115,00 kr.
(1,19%)

88,00 kr.
(0,93%)

100.000 kr.

1.000,00 kr.
(1,01%)

500,00 kr.
(0,50%)

1.000,00 kr.
(1,01%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

1.152,00 kr.
(1,19%)

883,00 kr.
(0,93%)

250.000 kr.

2.500,00 kr.
(1,01%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

2.500,00 kr.
(1,01%)

6.250,00 kr.
(2,56%)

2.882,00 kr.
(1,19%)

2.208,00 kr.
(0,93%)

1.000.000 kr.

10.000,00 kr.
(1,01%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

10.000,00 kr.
(1,01%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

11.528,00 kr.
(1,19%)

8.835,00 kr.
(0,93%)

29

Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 1,25%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor)
baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på
1,25%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på utvecklade marknader.*
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 0,75%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 1,25% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra
investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 75, 750, 1.875 respektive 7.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

100,00 kr.
(1,01%)

125,00 kr.
(1,27%)

100,00 kr.
(1,01%)

325,00 kr.
(3,36%)

187,00 kr.
(1,99%)

159,00 kr.
(1,74%)

100.000 kr.

1.000,00 kr.
(1,01%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

1.000,00 kr.
(1,01%)

3.250,00 kr.
(3,36%)

1.878,00 kr.
(1,99%)

1.593,00 kr.
(1,74%)

250.000 kr.

2.500,00 kr.
(1,01%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

2.500,00 kr.
(1,01%)

8.125,00 kr.
(3,36%)

4.697,00 kr.
(1,99%)

3.984,00 kr.
(1,74%)

1.000.000 kr.

10.000,00 kr.
(1,01%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

10.000,00 kr.
(1,01%)

32.500,00 kr.
(3,36%)

18.789,00 kr.
(1,99%)

15.936,00 kr.
(1,74%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp
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Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

100,00 kr.
(1,01%)

125,00 kr.
(1,27%)

100,00 kr.
(1,01%)

325,00 kr.
(3,36%)

187,00 kr.
(1,99%)

159,00 kr.
(1,74%)

100.000 kr.

1.000,00 kr.
(1,01%)

1.250,00 kr.
(1,27%)

1.000,00 kr.
(1,01%)

3.250,00 kr.
(3,36%)

1.878,00 kr.
(1,99%)

1.593,00 kr.
(1,74%)

250.000 kr.

2.500,00 kr.
(1,01%)

3.125,00 kr.
(1,27%)

2.500,00 kr.
(1,01%)

8.125,00 kr.
(3,36%)

4.697,00 kr.
(1,99%)

3.984,00 kr.
(1,74%)

1.000.000 kr.

10.000,00 kr.
(1,01%)

12.500,00 kr.
(1,27%)

10.000,00 kr.
(1,01%)

32.500,00 kr.
(3,36%)

18.789,00 kr.
(1,99%)

15.936,00 kr.
(1,74%)

Beräknad investeringskostnad
– aktuella fondkostnader på 2,5%
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på 2,5%. Dessa kan exempelvis appliceras på en aktivt förvaltad fond på tillväxtmarknader.
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår onlinetjänst.
* För de fonder som aktivt marknadsförs av Danske Bank (ej börshandlade fonder) kommer banken att få en beräknad årlig provision på 1,25%
från förvaltande fondbolag. Denna provision ingår i den förvaltningsavgift på 2,5% som fondbolaget tar ut från andelsägaren. För de fyra investerade beloppen i tabellerna nedan kommer det att motsvara en årlig provision på 125, 1.250, 3.125 respektive 12.500 kronor.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

100,00 kr.
(1,01%)

250,00 kr.
(2,56%)

100,00 kr.
(1,01%)

450,00 kr.
(4,71%)

306,00 kr.
(3,38%)

272,00 kr.
(3,18%)

100.000 kr.

1.000,00 kr.
(1,01%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

1.000,00 kr.
(1,01%)

4.500,00 kr.
(4,71%)

3.061,00 kr.
(3,38%)

2.721,00 kr.
(3,18%)

250.000 kr.

2.500,00 kr.
(1,01%)

6.250,00 kr.
(2,56%)

2.500,00 kr.
(1,01%)

11.250,00 kr.
(4,71%)

7.654,00 kr.
(3,38%)

6.802,00 kr.
(3,18%)

1.000.000 kr.

10.000,00 kr.
(1,01%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

10.000,00 kr.
(1,01%)

45.000,00 kr.
(4,71%)

30.619,00 kr.
(3,38%)

27.211,00 kr.
(3,18%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

100,00 kr.
(1,01%)

250,00 kr.
(2,56%)

100,00 kr.
(1,01%)

450,00 kr.
(4,71%)

306,00 kr.
(3,38%)

272,00 kr.
(3,18%)

100.000 kr.

1.000,00 kr.
(1,01%)

2.500,00 kr.
(2,56%)

1.000,00 kr.
(1,01%)

4.500,00 kr.
(4,71%)

3.061,00 kr.
(3,38%)

2.721,00 kr.
(3,18%)

250.000 kr.

2.500,00 kr.
(1,01%)

6.250,00 kr.
(2,56%)

2.500,00 kr.
(1,01%)

11.250,00 kr.
(4,71%)

7.654,00 kr.
(3,38%)

6.802,00 kr.
(3,18%)

1.000.000 kr.

10.000,00 kr.
(1,01%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

10.000,00 kr.
(1,01%)

45.000,00 kr.
(4,71%)

30.619,00 kr.
(3,38%)

27.211,00 kr.
(3,18%)
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ETF:er
Svenska ETF:er
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i svenska ETF:er.
Fondkostnader för ETF:er varierar från fond till fond. På följande sidor ges exempel på hur årskostnaderna påverkas av totala fondkostnader på 0,5%.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid kostnader under förvaltningsperioden. För den här produkten består
kostnaden av:
Köp- och säljkostnader:
Courtage: Detta är den beräknade avgiften du betalar för att genomföra en transaktion via Danske
Bank, antingen via en av våra rådgivare eller via våra onlinetjänster.
Årliga kostnader:
Årlig avgift: Kostnader som omfattas i måttet är till exempel förvaltningsavgifter, alla
förvaringskostnader, depåkostnader samt analyskostnader. Avgifterna utgör betalning för fondens
kostnader inklusive marknadsföring och distribution.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
Her nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent
och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella
fondkostnaderna på 0,5%.
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

200,00kr.
(2,04%)

50,00 kr.
(0,50%)

200,00 kr.
(2,04%)

450,00 kr.
(4,71%)

179,00 kr.
(1,90%)

126,00 kr.
(1,35%)

100.000 kr.

500,00 kr.
(0,50%)

500,00 kr.
(0,50%)

500,00 kr.
(0,50%)

1.500,00 kr.
(1,52%)

826,00 kr.
(0,85%)

690,00 kr.
(0,72%)

250.000 kr.

1.250,00 kr.
(0,50%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

3.750,00 kr.
(1,52%)

2.065,00 kr.
(0,85%)

1.725,00 kr.
(0,72%)

1.000.000 kr.

3.000,00 kr.
(0,50%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

3.000,00 kr.
(0,50%)

11.000,00 kr.
(1,11%)

6.950,00 kr.
(0,71%)

6.122,00 kr.
(0,63%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

79,00 kr.
(0,80%)

50,00 kr.
(0,50%)

79,00 kr.
(0,80%)

208,00 kr.
(2,12%)

101,00 kr.
(1,05%)

80,00 kr.
(0,84%)

100.000 kr.

100,00 kr.
(0,10%)

500,00 kr.
(0,50%)

100,00 kr.
(0,10%)

700,00 kr.
(0,70%)

563,00 kr.
(0,57%)

534,00 kr.
(0,55%)

250.000 kr.

250,00 kr.
(0,10%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

250,00 kr.
(0,10%)

1.750,00 kr.
(0,70%)

1.408,00 kr.
(0,57%)

1.335,00 kr.
(0,55

1.000.000 kr.

1.000,00 kr.
(0,10%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

1,000,00 kr.
(0,10%)

7.000,00 kr.
(0,70%)

5.634,00 kr.
(0,57%)

5.341,00 kr.
(0,20%)
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Nordiska ETF:er
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i nordiska ETF:er.
Fondkostnader för ETF:er varierar från fond till fond. På följande sidor ges exempel på hur årskostnaderna påverkas av totala fondkostnader på 0,5%.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid kostnader under förvaltningsperioden. För den här produkten består
kostnaden av:
Köp- och säljkostnader:
Courtage: Detta är den beräknade avgiften du betalar för att genomföra en transaktion via Danske Bank,
antingen via en av våra rådgivare eller via våra onlinetjänster.
Valutakostnad: Detta är kostnaden för att köpa och sälja en investeringsprodukt som handlas i utländsk
valuta. Om affären görs i mer än en valuta använder vi oss av en genomsnittlig valutakostnad.
Årliga kostnader:
Årlig avgift: Kostnader som omfattas i måttet är till exempel förvaltningsavgifter, alla förvaringskostnader,
depåkostnader samt analyskostnader. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive
marknadsföring och distribution.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella fondkostnaderna på 0,5%.
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår onlinetjänst.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

270,00 kr.
(2,77%)

50,00 kr.
(0,50%)

270,00 kr.
(2,77%)

590,00 kr.
(6,27%)

244,00 kr.
(2,41%)

152,00 kr.
(1,66%)

100.000 kr.

1.200,00 kr.
(1,21%)

500,00 kr.
(0,50%)

1.200,00 kr.
(1,21%)

2.900,00 kr.
(2,99%)

1.282,00 kr.
(1,33%)

960,00 kr.
(1,01%)

250.000 kr.

3.000,00 kr.
(1,21%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

3.000,00 kr.
(1,21%)

7.250,00 kr.
(2,99%)

3.207,00 kr.
(1,33%)

2.401,00 kr.
(1,01%)

1.000.001 kr.

10.000,00 kr.
(1,01%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

10.000,00 kr.
(1,01%)

25.000,00 kr.
(2,56%)

11.528,00 kr.
(1,19%)

8.835,00 kr.
(0,93%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

149,00 kr.
(1,51%)

50,00 kr.
(0,50%)

149,00 kr.
(1,51%)

348,00 kr.
(3,61%)

147,00 kr.
(1,54%)

107,00 kr.
(1,13%)

100.000 kr.

800,00 kr.
(0,81%)

500,00 kr.
(0,50%)

800,00 kr.
(0,81%)

2.100,00 kr.
(2,15%)

1.022,00 kr.
(1,01%)

806,00 kr.
(0,84%)

250.000 kr.

2.000,00 kr.
(0,81%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

2.000,00 kr.
(0,81%)

5.250,00 kr.
(2,15%)

2.556,00 kr.
(1,06%)

2.015,00 kr.
(0,84%)

1.000.001 kr.

8.000,00 kr.
(0,81%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

8.000,00 kr.
(0,81%)

21.000,00 kr.
(2,15%)

10.225,00 kr.
(1,06%)

8.063,00 kr.
(0,84%)
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Andra ETF:er
Här hittar du en översikt över de vanligaste kostnaderna när du investerar i andra ETF:er.
Fondkostnader för ETF:er varierar från fond till fond. På följande sidor ges exempel på hur
årskostnaderna påverkas av totala fondkostnader på 0,5%.

Översikt över kostnadsslag
Vid en investering tillkommer alltid kostnader under förvaltningsperioden. För den här produkten består
kostnaden av:
Köp- och säljkostnader:
Courtage: Detta är den beräknade avgiften du betalar för att genomföra en transaktion via Danske Bank,
antingen via en av våra rådgivare eller via våra onlinetjänster.
Valutakostnad: Detta är kostnaden för att köpa och sälja en investeringsprodukt som handlas i utländsk
valuta. Om affären görs i mer än en valuta använder vi oss av en genomsnittlig valutakostnad.
Årliga kostnader:
Årlig avgift: Kostnader som omfattas i måttet är till exempel förvaltningsavgifter, alla förvaringskostnader,
depåkostnader samt analyskostnader. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive
marknadsföring och distribution.

Vänligen notera
Kostnaden på nästa sida är baserade på listpriser. Därför kan individuella kostnader variera
beroende på rabatter, investerat belopp, investeringshorisont och andra investeringstjänster eller
avtal med Danske Bank.
Vad gäller specifika investeringar kan det även tillkomma specifika tilläggskostnader tex skatter
på transaktioner.
Du kan se dina specifika kostnader i den detaljerade rapport vi skickar till dig regelbundet.
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Beräknad investeringskostnad
Här nedan kan du se exempel på de beräknade investeringskostnaderna (visas i procent
och kronor) baserat på olika investeringsbelopp, olika förvaltningsperioder och de aktuella
fondkostnaderna på 0,5%.
Tänk på att kostnaderna kan variera beroende på om du investerar via rådgivare eller via vår
onlinetjänst.

När du investerar via rådgivare
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

300,00 kr.
(3,09%)

50,00 kr.
(0,50%)

300,00 kr.
(3,09%)

650,00 kr.
(6,95%)

243,00 kr.
(2,63%)

164,00 kr.
(1,79%)

100.000 kr.

1.500,00 kr.
(1,52%)

500,00 kr.
(0,50%)

1.500,00 kr.
(1,52%)

3.500,00 kr.
(3,63%)

1.477,00 kr.
(1,55%)

1.075,00 kr.
(1,14%)

250.000 kr.

3.750,00 kr.
(1,52%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

3.750,00 kr.
(1,52%)

8.750,00 kr.
(3,63%)

3.692,00 kr.
(1,55%)

2.688,00 kr.
(1,44%)

1.000.001 kr.

13.000,00 kr.
(1,32%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

13.000,00 kr.
(1,32%)

31.000,00 kr.
(3,20%)

13.476,00 kr.
(1,41%)

9.987,00 kr.
(1,05%)

När du investerar själv online
Investerings
belopp

Anskaffnings
kostnad

Årliga
kostnader

Försäljnings
kostnad

Kostnader på årsbasis
Investering 1 år

Investering 3 år

Investering 5 år

10.000 kr.

179,00 kr.
(1,82%)

50,00 kr.
(0,50%)

179,00 kr.
(1,82%)

408,00 kr.
(4,25%)

166,00 kr.
(1,75%)

118,00 kr.
(1,26%)

100.000 kr.

1.100,00 kr.
(1,11%)

500,00 kr.
(0,50%)

1.100,00 kr.
(1,11%)

2.700,00 kr.
(2,77%)

1.217,00 kr.
(1,26%)

921,00 kr.
(0,97%)

250.000 kr.

2.750,00 kr.
(1,11%)

1.250,00 kr.
(0,50%)

2.750,00 kr.
(1,11%)

6.750,00 kr.
(2,77%)

3.044,00 kr.
(1,26%)

2.304,00 kr.
(0,97%)

1.000.001 kr.

11.000,00 kr.
(1,11%)

5.000,00 kr.
(0,50%)

11.000,00 kr.
(1,11%)

27.000,00 kr.
(2,77%)

12.178,00 kr.
(1,26%)

9.219,00 kr.
(0,97%)
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Denna publikation har upprättats av Wealth Management – en enhet inom Danske Bank
A/S ("Danske Bank"). Danske Bank står under tillsyn av den danska finansinspektionen
(Finanstilsynet).
Denna publikation ger i sig självt inte upphov till något avtalsförhållande eller skapar några
rättigheter för läsaren i förhållande till Danske Bank, utan måste läsas och förstås utifrån
läsarens övergripande kundrelation till Danske Bank.
Denna publikation har skapats för användning av nuvarande och potentiella kunder i Sverige,
som använder tjänster hos Private Wealth Management, Personal Banking och Business
Banking.
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, erbjudande eller 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 utan 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 inom 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.
Copyright 2017 Danske Bank A/S. Alla rättigheter förbehållna.
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