Kulude ja tasude
ülevaade
Tutvu eeldatavate kuludega enne investeerimist

Parema ülevaate kuludest
saab investeerimisel
Danske Banki kaudu
Investeerimisotsust tehes on oluline olla teadlik planeeritava tehinguga kaasnevatest kuludest,
millest ülevaate andmine on just käesoleva dokumendi eesmärk. Meie soov on hoolitseda selle
eest, et investoril oleks lihtne leida teavet hinnanguliste kulude kohta, kui ta kaupleb teatud
väärtpaberitega, nagu näiteks aktsiate ja võlakirjadega.
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Danske Invest võlakirjafondid
Danske Invest aktsia- ja segafondid
AKTSIAD
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Arenenud riikides registreeritud aktsiad
Tšehhis, Ungaris ja Poolas registreeritud aktsiad
Lätis, Leedus registreeritud aktsiad
Eestis noteeritud aktsiad
Muud välisaktsiad

Tutvu hinnanguliste kuludega enne
investeerimisotsuse tegemist
Järgnevatel lehekülgedel on kirjeldatud
hinnangulisi kulusid, mis kaasnevad erinevat
tüüpi väärtpaberite ostmise ning hoidmisega.
Erinevate toodete puhul on välja on toodud
näiteid kuludest ja tasudest ning eristatud
toote ja teenusega seotud kulusid, mis on
esitatud nii summaarselt kui ka
protsentuaalselt.
Kõnealused kulud on hinnangulised ning
põhinevad üldistel tehingunäidetel ja jooksvatel
kuludel. Sellegipoolest annab käesolev
dokument hea ülevaate kuludest ja tasudest,
mis on investeerimisotsuse tegemisel olulised
tegurid.

Sinu individuaalsed kulud võivad
erineda
Juhime tähelepanu, et käesolevas dokumendis
esitatud kulud põhinevad standardsetel ja⁄või
keskmistel kuludel ega võta arvesse kliendi
võimalikke personaalseid soodustusi. Sellest
tulenevalt, võivad Teie kui investori
individuaalsed kulud erineda käesolevas
dokumendis väljatoodust.
Kui Te soovite saada tehingueelset ülevaadet
konkreetse tehinguga seotud kuludest, siis
palun võtke meiega ühendust
Me teavitame Teid täpsetest tehinguga
kaasnenud kuludest regulaarsetes aruannetes,
mida me Teile saadame.
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Käesoleva dokumendi fookus
Juhime tähelepanu, et muude toodete puhul, nagu
näiteks
FX-tooted
ning
intressimäära
tuletisinstrumendid, ei ole teavet kulude kohta
käesolevas dokumendis esitatud ning see on leitav
nimetatud tooteid kirjeldavast eraldiseisvast
dokumendist.

VÕLAKIRJAD

18

Arenenud riikides registreeritud võlakirjad
Muud välisvõlakirjad

Investorina on oluline teada, et mõned madalaimate
kuludega väärtpaberid ei pruugi tagada alati
kõrgeimat kasumit. Lisaks ei pruugi teatud
väärtpaberid,
mis
sisalduvad
käesolevas
dokumendis esitatud näidetes, olla Teile sobivad,
kuna ei ole vastavuses Teie investeerimisprofiiliga.
Teie investeerimisprofiili määravad ära Teie
teadmised ning kogemused,
kahjumi katmise
võime, riskitaluvus, investeerimishorisont ning
eesmärgid. Meie nõustajad aitavad Teil valida just
teile sobivad investeeringud.
Täiendava info saamiseks võtke meiega palun
ühendust.
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Fondid
Danske Invest võlakirjafondid

Näiteid kulude kohta

Allpool on toodud ülevaade toote ja investeerimisteenusega seotud kulude koosseisu kohta

Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

500

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

0

0

EUR 0.75 – 5.5

0.15 – 1.1%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

EUR 0.75 – 5.5

0.15 – 1.1%

Summa

Protsent

EUR 0 – 2.5

0 – 0.5%

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Hüved

EUR 0 – 2.49

0 – 0.5%

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 0 – 4.99

0 – 1.0%

EUR 0.75 – 10.49

0.15 – 2.1%

Toote kirjeldus
Investeerimisfond on ühiselt investeeritud vara kogum, mis kuulub fondi osakuomanikele vastavalt
nende omandis olevate osakute väärtusele.
Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Valitsemistasu, märkimistasu, vahendustasu. Võib lisanduda lunastamistasu.

Finantsinstrument

Ühekordsed kulud
Jooksvad kulud

Kõik instrumendi kulud

Tähelepanu!
Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.

Investeerimisteenus ja kõrvalteenus

Ühekordsed kulud

Kogukulu

4

5

Fondid
Danske Invest aktsia- ja segafondid

Näiteid kulude kohta

Allpool on toodud ülevaade toote ja investeerimisteenusega seotud kulude koosseisu kohta

Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

500

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

0

0

EUR 0.5 – 16.5

0.1 – 3.3%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

EUR 0.5 – 16.5

0.1 – 3.3%

Summa

Protsent

EUR 0 – 15

0 – 3.0%

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

EUR 0.75 – 8.4

0.15 – 1.68%

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 0.75 – 23.4

0.15 – 4.68%

Kogukulu

EUR 1.25 – 39.9

0.25 – 7.98%

Toote kirjeldus
Investeerimisfond on ühiselt investeeritud vara kogum, mis kuulub fondi osakuomanikele vastavalt
nende omandis olevate osakute väärtusele.
Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Valitsemistasu, märkimistasu, vahendustasu. Võib lisanduda lunastamistasu.

Finantsinstrument

Ühekordsed kulud
Jooksvad kulud

Kõik instrumendi kulud

Tähelepanu!
Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.

Investeerimisteenus ja kõrvalteenus

Ühekordsed kulud

Hüved
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Näiteid kulude kohta
Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

10 000

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

Ühekordsed kulud

0

0

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Kõik instrumendi kulud

0

0

Summa

Protsent

EUR 32

0.32%

EUR 144

1.44%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Hüved

0

0

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 176

1.76%

Kogukulu

EUR 176

1.76%

Toote kirjeldus
Aktsia on väärtpaber, mis näitab, et aktsia omanikule kuulub proportsionaalne osa aktsiaseltsist.
Aktsia omamine annab teatud õigusi – näiteks õigus saada osa ettevõtja poolt jaotatavast kasumist
ja õigus hääletada aktsionäride üldkoosolekul.
Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Ostutehingu teenustasu, hooldustasu.
Müügitehingu teenustasu võib kaasneda.
Käesolev näide on koostatud Austrias, Belgias, Kanadas, Taanis, Hollandis, Soomes,
Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Norras, Portugalis, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis,
Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides registreeritud aktsiate kohta.

Finantsinstrument

Tähelepanu!
Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.

Investeerimisteenus ja kõrvalteenus

Ühekordsed kulud
Jooksvad kulud

8

9

					

Näiteid kulude kohta
Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

10 000

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

Ühekordsed kulud

0

0

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Kõik instrumendi kulud

0

0

Summa

Protsent

EUR 32

0.32%

EUR 144

1.44%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Hüved

0

0

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 176

1.76%

Kogukulu

EUR 176

1.76%

Toote kirjeldus
Aktsia on väärtpaber, mis näitab, et aktsia omanikule kuulub proportsionaalne osa aktsiaseltsist.
Aktsia omamine annab teatud õigusi – näiteks õigus saada osa ettevõtja poolt jaotatavast kasumist
ja õigus hääletada aktsionäride üldkoosolekul.
Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Ostutehingu teenustasu, hooldustasu.
Müügitehingu teenustasu võib kaasneda.

Finantsinstrument

Tähelepanu!
Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.

Investeerimisteenus ja kõrvalteenus

Ühekordsed kulud
Jooksvad kulud
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Näiteid kulude kohta
Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

5 000

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

Ühekordsed kulud

0

0

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Kõik instrumendi kulud

0

0

Summa

Protsent

EUR 10

0.2%

EUR 119.95

2.4%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Hüved

0

0

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 119.95

2.6%

Kogukulu

EUR 129.95

2.6%

Toote kirjeldus
Aktsia on väärtpaber, mis näitab, et aktsia omanikule kuulub proportsionaalne osa aktsiaseltsist.
Aktsia omamine annab teatud õigusi – näiteks õigus saada osa ettevõtja poolt jaotatavast kasumist
ja õigus hääletada aktsionäride üldkoosolekul.
Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Ostutehingu teenustasu, hooldustasu.
Müügitehingu teenustasu võib kaasneda.

Finantsinstrument

Tähelepanu!
Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.

Investeerimisteenus ja kõrvalteenus

Ühekordsed kulud
Jooksvad kulud
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Aktsiad					
Eesti noteeritud aktsiad					

Näiteid kulude kohta

Allpool on toodud ülevaade toote ja investeerimisteenusega seotud kulude koosseisu kohta

Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

5 000

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

Ühekordsed kulud

0

0

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Kõik instrumendi kulud

0

0

Summa

Protsent

EUR 10

0.2%

EUR 119.95

2.4%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Hüved

0

0

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 129.95

2.6%

Kogukulu

EUR 129.95

2.6%

Toote kirjeldus
Aktsia on väärtpaber, mis näitab, et aktsia omanikule kuulub proportsionaalne osa aktsiaseltsist.
Aktsia omamine annab teatud õigusi – näiteks õigus saada osa ettevõtja poolt jaotatavast kasumist
ja õigus hääletada aktsionäride üldkoosolekul.
Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Ostutehingu teenustasu, hooldustasu.
Müügitehingu teenustasu võib kaasneda.

Finantsinstrument

Tähelepanu!
Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.

Investeerimisteenus ja kõrvalteenus

Ühekordsed kulud
Jooksvad kulud
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Näiteid kulude kohta
Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

10 000

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

Ühekordsed kulud

0

0

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Kõik instrumendi kulud

0

0

Summa

Protsent

EUR 50

0.5%

EUR 144

1.44%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Hüved

0

0

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 194

1.94%

Kogukulu

EUR 194

1.94%

Toote kirjeldus
Aktsia on väärtpaber, mis näitab, et aktsia omanikule kuulub proportsionaalne osa aktsiaseltsist.
Aktsia omamine annab teatud õigusi – näiteks õigus saada osa ettevõtja poolt jaotatavast kasumist
ja õigus hääletada aktsionäride üldkoosolekul.
Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Ostutehingu teenustasu, hooldustasu.
Müügitehingu teenustasu võib kaasneda.
Käesolev näide on koostatud Austraalias, Hong Kongis, Jaapanis, Uus Meremaal ja
Singapuris registreeritud aktsiatele

Finantsinstrument

Tähelepanu!
Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.

Investeerimisteenus ja kõrvalteenus

Ühekordsed kulud
Jooksvad kulud
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Võlakirjad
Arenenud riikides registreeritud võlakirjad

Näiteid kulude kohta

Allpool on toodud ülevaade toote ja investeerimisteenusega seotud kulude koosseisu kohta

Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

100 000

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

Ühekordsed kulud

0

0

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Kõik instrumendi kulud

0

0

Summa

Protsent

EUR 0 – 500

0 – 0.5%

EUR 216

0.22%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Hüved

0

0

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 216 - 716

0.22 - 0.72%

Kogukulu

EUR 216 - 716

0.22 - 0.72%

Toote kirjeldus
Võlakiri on väärtpaber, mille alusel kohustub võlakirja väljalaskja kokkulepitud lunastustähtpäeval
maksma tagasi võlakirja nimiväärtuse ja intressid (investor laenab võlakirja emitendile raha).
Peamised võlakirjade tüübid on fikseeritud intressimääraga, ujuva intressimääraga ja nullkupongiga
(kupongimakseid pole – võlakirja emissiooni või ostuhinna ning võlakirja lunastamisel makstava
nominaalhinna vahest tekib tootlus) võlakirjad.
Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Ostutehingu marginaal.
Müügitehingu marginaal võib lisanduda.
Käesolev näide on koostatud Austrias, Austraalias, Belgias, Hispaanias, Hong Kongis, Hollandis,
Iirimaal, Itaalias, Jaapanis, Kanadas, Leedus, Lätis, Norras, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis,
Saksamaal, Singapuris, Soomes, Suurbritannias, Šveitsis, Taanis, Uus-Meremaal ja USAs
registreeritud võlakirjade ning eurovõlakirjade kohta.

Tähelepanu!
Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.
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Võlakirjad
Muud välisvõlakirjad

Näiteid kulude kohta

Allpool on toodud ülevaade toote ja investeerimisteenusega seotud kulude koosseisu kohta

Allpool on toodud näiteid kulude kohta, mis põhinevad näidissummal, mida on kajastatud nii
protsendi kui ka summana					

Summa

Valuuta

Tähtaeg

100 000

EUR

1 aasta

Summa

Protsent

Ühekordsed kulud

0

0

Jooksvad kulud

0

0

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Kõik instrumendi kulud

0

0

Summa

Protsent

EUR 0 – 500

0 – 0.5%

EUR 432

0.43%

Kõik tehinguga seotud kulud

0

0

Kõrvalteenuste kulud

0

0

Lisakulud

0

0

Hüved

0

0

Kogu investeeringu / kõrvalteenuse kulu

EUR 432 – 932

0.43 – 0.93%

Kogukulu

EUR 432 – 932

0.43 – 0.93%

Toote kirjeldus
Võlakiri on väärtpaber, mille alusel kohustub võlakirja väljalaskja kokkulepitud lunastustähtpäeval
maksma tagasi võlakirja nimiväärtuse ja intressid (investor laenab võlakirja emitendile raha).
Peamised võlakirjade tüübid on fikseeritud intressimääraga, ujuva intressimääraga ja nullkupongiga
(kupongimakseid pole – võlakirja emissiooni või ostuhinna ning võlakirja lunastamisel makstava
nominaalhinna vahest tekib tootlus) võlakirjad.

Ülevaade kulude koosseisust
Danske Bank’iga kauplemisel võivad kulud tekkida nii finantstoote kui ka finantsteenuse puhul.
Konkreetse finantsinstrumendi puhul võivad kulud koosneda alljärgnevast:
Ostutehingu marginaal.
Müügitehingu marginaal võib lisanduda.
Käesolev näide on Bosnias, Bulgaarias, Horvaatias, Islandil, Küprosel, Lõuna-Aafrika Vabariigis,
Poolas, Rumeenias, Serbias, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhis, Türgis, Ungaris ja teistes riikides
registreeritud võlakirjade kohta (va Venemaa ja Ukraina).

Finantsinstrument

Tähelepanu!
Investeerimisteenus ja kõrvalteenus

Käesoleval lehel näidatud hinnad on vaid näited kulude kohta, mis on seotud konkreetse
finantsinstrumendiga. Seega võivad konkreetsed kulud erineda turul valitsevate tingimuste, tähtaegade,
valuutade, Danske Bank’i krediidipoliitika, kliendi ja Danske Bank’i vahelise äritegevuse mahu ning teiste
üldiste äriliste kaalutluste tõttu. Seetõttu tuleks kliendil alati ühendust võtta Danske Bank’iga, et saada
teavet täpsete kulude ja tasude kohta seoses konkreetse tehinguga, mida tal on plaanis teha.
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Käesoleva dokumendi on koostanud Danske Bank A/S Eesti filiaal, Danske Bank A/S Leedu filiaal, Danske Bank A/S Läti filiaal. Danske Bank A/S–i
üle teostab järelevalvet Taani finantsinspektsioon (Finanstilsynet).
Käesolev dokument ei kujuta endast lepingut ja sellega ei anta lugejale mingeid õigusi, vaid seda tuleb tõlgendada üldise kliendisuhte kontekstis
Danske Bank A/S–iga.
Käesolev dokument on koostatud kasutamiseks praegustele ja potentsiaalsetele klientidele Eestis, Leedus ja Lätis. Käesolev dokument ei
ole pakkumus ega pakkumine osta või müüa mõnda finantsinstrumenti või teha tehing või sõlmida leping seoses finantsinstrumendi või
investeerimisteenusega. Mis tahes viide käesolevas dokumendis mõnele finantsinstrumendile ja⁄või konkreetsele emitendile ei kujuta endast
soovitust niisuguse emitendi väljalastud mis tahes finantsinstrumendi ostuks või müügiks, selle ostupakkumust, müügipakkumust või pakkumise
tegemist selle finantsinstrumendi ostuks või müügiks.
Käesolev dokument ei ole ega saa olla tõlgendatav investeerimisnõustamisena ega saa olla lugeja jaoks ainus alus investeerimisotsuse tegemisel
või selle üle otsustamisel, kas nõustuda investeerimisteenusega. Dokument ei sisalda piisavat teavet investeerimisotsuse kujundamiseks. Enne
investeerimisotsuse tegemist või investeerimisteenusega nõustumist on lugejal soovitav paluda nõustamist.
Dokument ei ole isikupärastatud, vaid põhineb tüüpilistel ja⁄või keskmistel kuludel ja tasudel ning mitmetel investori käitumise ja turutingimustega
seotud prognoosidel ja eeldustel.
Kuigi on mõistlikult kantud hoolt selle eest, et dokumendi sisu oleks õiglane ja õige ning mitteeksitav, ei anta dokumendi täpsuse või täielikkuse kohta
ühtegi kinnitust ega võeta vastustust dokumendile tuginemisest tuleneva kahju eest.
Lugeja peaks olema teadlik ka sellest, et üldise panganduse, investeeringute haldamise, riskijuhtimise ja nõustamise teenuste osutajana
institutsionaalsetele ja asjatundlikele klientidele ning tavaklientidele on Danske Banki tegevus laiahaardeline. Kuigi Danske Banki suhted ja tegevus
võib aidata pakkuda atraktiivseid võimalusi ja teenuseid, kaasneb niisuguste suhete ja tegevusega teatud huvide konflikt.
Sisu on mõeldud lugejale isiklikuks, aga mitte äriliste eesmärkidel kasutamiseks.
Kõik käesoleva dokumendi sisu puudutavad õigused, sealhulgas autoriõigus, kuulub Danske Bankile ja on tema poolt neil eesmärkidel kontrollitav.
Lugejal on lubatud dokumenti alla laadida ja printida ning teha sellest koopiaid.
Autoriõigus 2018 Danske Bank A/S. Kõik õigused kaitstud.
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