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Få overblik over de estimerede omkostninger,  
før du beslutter, hvordan du vil investere
På de følgende sider kan du se oversigter over de estim-
erede omkostninger, der er forbundet med at købe og eje 
forskellige typer værdipapirer.

Disse omkostninger er estimater, som er baseret på 
generelle eksempler på handler, løbende omkostninger, 
investeringshorisonter samt investerede beløb. Ikke desto 
mindre kan hånd bogen give et godt overblik, der kan være 
brugbart, når du skal træffe dine investeringsbeslutninger.

Omkostningernes effekt på afkast
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. 
Din investering skal derfor som minimum have et positivt 
afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et pos-
itivt afkast før skat. Omkostningerne i det første og sidste 
år vil typisk være højere end de mellemliggende år.

Omkostningshåndbogen er udtryk for standard 
omkostninger
Det er vigtigt at bemærke, at omkostningerne i denne 
håndbog er standardomkostninger.

Derfor kan dine individuelle omkostninger være forskellige 
fra, hvad der står her. Vi oplyser dig om dine nøjagtige in-
dividuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage 
fra os årligt. 

Hvis du selv foretager dine handler, for eksemple via af en 
af vores selvbetjeningsløsninger, vil du her få oplyst dine 
individuelle estimerede totale omkostninger på det eller de 
værdipapirer du handler.

Det omfatter denne håndbog ikke
Denne håndbog fokuserer på enkeltstående handler. Hvis 
du laver en aftale om en løsning, hvor vi investerer på dine 
vegne – eller en anden investeringsservice – vil du modtage 
information  om de estimerede omkostninger forbundet 
med den specifikke løsning, i forbindelse med at du indgår 
aftalen.

For visse andre produkter, f.eks. strukturerede produkter, 
fremgår informationen om de estimerede omkostninger af 
det materiale, der beskriver produkterne.

Ønsker du at sammensætte en portefølje af  
investeringer?
Hvis du ønsker at sammensætte en portefølje af inves-
teringer, anbefaler vi at få rådgivning hos en af vores inves-
teringsrådgivere. 

Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er de en-
keltstående værdipapirer med de mindste omkostninger, 
der skaber det største overskud. Desuden kan nogle af 
værdipapirerne i håndbogen være mindre velegnede for dig, 
fordi de ikke matcher din investeringsprofil. Investerings-
profilen afhænger af din erfaring og viden, evne til at bære 
eventuelle tab, risikovillighed, tidshorisont og dine mål med 
at investere. Vores rådgivere kan hjælpe dig med at finde 
ud af, hvilke investeringer der passer bedst til dig.                 

Hvis du ønsker mere information, er du altid velkommen til 
at kontakte Danske Bank.

Opdateret november 2022.

Når du skal beslutte, hvordan du vil investere, er det vigtigt, at du ved, hvilke omkostninger der er 
forbundet med de potentielle handler.

Det er netop målet med denne håndbog: Vi vil gøre det nemt for dig som investor at få et overblik 
over de estimerede  omkostninger, når du handler enkeltstående værdipapirer som fx en aktie eller 
obligation.

Bedre overblik over 
omkostningerne, når du 
investerer med Danske Bank
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Omkostningernes effekt på afkast
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år.

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Løbende årlige omkostninger:
Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot, herunder gebyrer ved ændringer i beholdningen. Nogle omkostninger vil alene knytte sig til køb 
og salg.

Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, 
når du investerer i danske aktier, herunder tegningsretter.

Danske aktier

Aktier

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
29,00 kr.
(0,29%) 

25,00 kr.
(0,25%)

29,00 kr.
(0,29%)

83,00 kr.
(0,84%)

28,00 kr.
(0,28%)

17,00 kr.
(0,17%)

100.000 kr. 
150,00 kr. 

(0,15%) 
25,00 kr. 
(0,03%)

150,00 kr. 
(0,15%)

325,00 kr. 
(0,33%)

108,00 kr. 
(0,11%)

65,00 kr. 
(0,07%)

250.000 kr.
375,00 kr. 

(0,15%) 
25,00 kr. 
(0,01%)

375,00 kr. 
(0,15%)

775,00 kr. 
(0,31%)

258,00 kr. 
(0,10%)

155,00 kr. 
(0,06%)

1.000.000 kr.
1.500,00 kr.

(0,15%) 
25,00 kr. 
(0,00%)

1.500,00 kr. 
(0,15%)

3.025,00 kr. 
(0,30%)

1.007,00 kr. 
(0,10%)

604,00 kr. 
(0,06%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
175,00 kr.

(1,78%) 
25,00 kr.
(0,25%)

175,00 kr.
(1,78%)

375,00 kr.
(3,90%)

123,00 kr.
(1,28%)

74,00 kr.
(0,77%)

100.000 kr. 
500,00 kr. 

(0,50%) 
25,00 kr. 
(0,03%)

500,00 kr. 
(0,50%)

1.025,00 kr. 
(1,04%)

340,00 kr. 
(0,34%)

204,00 kr. 
(0,21%)

250.000 kr.
1.250,00 kr. 

(0,50%) 
25,00 kr. 
(0,01%)

1.250,00 kr. 
(0,50%)

2.525,00 kr. 
(1,02%)

839,00 kr. 
(0,34%)

503,00 kr. 
(0,20%)

1.000.000 kr.
5.000,00 kr.

(0,50%) 
25,00 kr. 
(0,00%)

5.000,00 kr. 
(0,50%)

10.025,00 kr. 
(1,01%)

3.330,00 kr. 
(0,34%)

1.997,00 kr. 
(0,20%)

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). 
Disse er baseret på forskellige investerede beløb og tidshorisonter.

Vær opmærksom på, at omkostningerne varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver  
eller selv investerer online.

Estimerede investeringsomkostninger

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, 
når du investerer i nordiske aktier, herunder tegningsretter.

Nordiske aktier

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år. 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Valutaomkostning: Dette er et vekselgebyr i forbindelse med køb og salg af investeringsprodukter, 
der handles i en udenlandsk valuta. Hvis der er mere end en valuta i gruppen af lande i kategorien, 
anvender vi et gennemsnitligt vekselgebyr.

Løbende årlige omkostninger:
Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
59,00 kr.
(0,59%)

38,00 kr.
(0,38%)

59,00 kr.
(0,59%)

156,00 kr.
(1,58%)

76,00 kr.
(0,78%)

60,00 kr.
(0,62%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
375,00 kr. 

(0,38%)
450,00 kr. 

(0,45%)
1.275,00 kr. 

(1,29%)
670,00 kr. 

(0,68%)
549,00 kr. 

(0,56%)

250.000 kr.
1.225,00 kr. 

(0,12%) 
938,00 kr. 

(0,38%)
1.225,00 kr. 

(0,45%)
3.188,00 kr. 

(1,29%)
1.676,00 kr. 

(0,68%)
1.372,00 kr. 

(0,56%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
2.813,00 kr. 

(0,28%)
4.500,00 kr. 

(0,45%)
11.813,00 kr. 

(1,20%)
5.778,00 kr. 

(0,59%)
4.570,00 kr. 

(0,47%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
205,00 kr.

(2,09%) 
38,00 kr.
(0,38%)

205,00 kr.
(2,09%) 

448,00 kr.
(4,68%)

171,00 kr.
(1,80%)

117,00 kr.
(1,24%)

100.000 kr. 
800,00 kr. 

(0,81%) 
375,00 kr. 

(0,38%)
800,00 kr. 

(0,81%) 
1.975,00 kr. 

(2,01%)
900,00 kr. 

(0,93%)
685,00 kr. 

(0,71%)

250.000 kr.
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
938,00 kr. 

(0,38%)
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
4.938,00 kr. 

(2,01%)
2.250,00 kr. 

(0,93%)
1.713,00 kr. 

(0,71%)

1.000.000 kr.
8.000,00 kr.

(0,81%) 
2.813,00 kr. 

(0,28%)
8.000,00 kr.

(0,81%) 
18.813,00 kr. 

(1,92%)
8.079,00 kr. 

(0,83%)
5.939,00 kr. 

(0,61%)

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). 
Disse er baseret på forskellige investerede beløb og tidshorisonter.

Vær opmærksom på, at omkostningerne varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver 
eller selv investerer online.

Estimerede investeringsomkostninger

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, 
når du investerer i europæiske og nordamerikanske aktier, herunder tegningsretter.

Europæiske og nordamerikanske aktier

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år. 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Valutaomkostning: Dette er et vekselgebyr i forbindelse med køb og salg af investeringsprodukter, 
der handles i en udenlandsk valuta. Hvis der er mere end en valuta i gruppen af lande i kategorien, 
anvender vi et gennemsnitligt vekselgebyr.

Løbende årlige omkostninger:
Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.



9

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
179,00 kr.

(1,82%) 
38,00 kr.
(0,38%)

179,00 kr.
(1,82%) 

396,00 kr.
(4,12%)

154,00 kr.
(1,62%)

107,00 kr.
(1,13%)

100.000 kr. 
900,00 kr. 

(0,91%) 
375,00 kr. 

(0,38%)
900,00 kr. 

(0,91%) 
2.175,00 kr. 

(2,22%)
965,00 kr. 

(0,99%)
724,00 kr. 

(0,75%)

250.000 kr.
2.250,00 kr. 

(0,91%) 
938,00 kr. 

(0,38%)
2.250,00 kr. 

(0,91%) 
5.438,00 kr. 

(2,22%)
2.413,00 kr. 

(0,99%)
1.810,00 kr. 

(0,75%)

1.000.000 kr.
9.000,00 kr.

(0,91%) 
2.813,00 kr. 

(0,28%)
9.000,00 kr.

(0,91%) 
20.813,00 kr. 

(2,13%)
8.734,00 kr. 

(0,90%)
6.329,00 kr. 

(0,65%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
330,00 kr.

(3,41%) 
38,00 kr.
(0,38%)

330,00 kr.
(3,41%)

698,00 kr.
(7,50%)

251,00 kr.
(2,72%)

164,00 kr.
(1,79%)

100.000 kr. 
1.050,00 kr. 

(1,06%) 
375,00 kr. 

(0,38%)
1.050,00 kr. 

(1,06%)
2.475,00 kr. 

(2,54%)
1.063,00 kr. 

(1,10%)
782,00 kr. 

(0,81%)

250.000 kr.
2.625,00 kr. 

(1,06%) 
938,00 kr. 

(0,38%)
2.625,00 kr. 

(1,06%)
6.188,00 kr. 

(2,54%)
2.658,00 kr. 

(1,10%)
1.955,00 kr. 

(0,81%)

1.000.000 kr.
10.500,00 kr.

(1,06%) 
2.813,00 kr. 

(0,28%)
10.500,00 kr. 

(1,06%)
23.813,00 kr. 

(2,44%)
9.715,00 kr. 

(1,00%)
6.913,00 kr. 

(0,72%)

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). 
Disse er baseret på forskellige investerede beløb og tidshorisonter.

Vær opmærksom på, at omkostningerne varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver 
eller selv investerer online.

Estimerede investeringsomkostninger

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, når du  
investerer i aktier fra Australien, Hong Kong, Japan, Singapore, Mexico, Rusland og Sydafrika, 
herunder tegningsretter.

Aktier fra Australien, Hong Kong, Japan, 
Singapore, Mexico, Rusland og Sydafrika

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år. 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Valutaomkostning: Dette er et vekselgebyr i forbindelse med køb og salg af investeringsprodukter, 
der handles i en udenlandsk valuta. Hvis der er mere end en valuta i gruppen af lande i kategorien, 
anvender vi et gennemsnitligt vekselgebyr.

Løbende årlige omkostninger:
Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
399,00 kr.

(4,15%) 
38,00 kr.
(0,38%)

399,00 kr.
(4,15%) 

835,00 kr.
(9,11%)

294,00 kr.
(3,23%)

189,00 kr.
(2,09%)

100.000 kr. 
1.486,00 kr. 

(1,51%) 
375,00 kr. 

(0,38%)
1.486,00 kr. 

(1,51%) 
3.346,00 kr. 

(3,46%)
1.346,00 kr. 

(1,40%)
950,00 kr. 

(1,00%)

250.000 kr.
3.714,00 kr. 

(1,51%) 
938,00 kr. 

(0,38%)
3.714,00 kr. 

(1,51%) 
8.366,00 kr. 

(3,46%)
3.366,00 kr. 

(1,40%)
2.375,00 kr. 

(1,00%)

1.000.000 kr.
14.857,00 kr.

(1,51%) 
2.813,00 kr. 

(0,28%)
14.857,00 kr.

(1,51%) 
32.527,00 kr. 

(3,36%)
12.533,00 kr. 

(1,31%)
8.599,00 kr. 

(0,90%)

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). 
Disse er baseret på forskellige investerede beløb og tidshorisonter.

Vær opmærksom på, at du kun kan investere i dette produkt via en af vores rådgivere.

Estimerede investeringsomkostninger

Når du investerer via en rådgiver
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, 
når du investerer i aktier fra øvrige markeder, herunder tegningsretter.

Aktier fra øvrige markeder

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år. 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Valutaomkostning: Dette er et vekselgebyr i forbindelse med køb og salg af investeringsprodukter, 
der handles i en udenlandsk valuta. Hvis der er mere end en valuta i gruppen af lande i kategorien, 
anvender vi et gennemsnitligt vekselgebyr.

Løbende årlige omkostninger:
Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
638,00 kr.

(6,81%) 
38,00 kr.
(0,38%)

638,00 kr.
(6,81%) 

1.313,00 kr.
(15,11%)

440,00 kr.
(5,11%)

274,00 kr.
(3,21%)

100.000 kr. 
2.625,00 kr. 

(2,70%) 
375,00 kr. 

(0,38%)
2.625,00 kr. 

(2,70%) 
5.625,00 kr. 

(5,96%)
2.079,00 kr. 

(2,22%)
1.383,00 kr. 

(1,49%)

250.000 kr.
6.563,00 kr. 

(2,70%) 
938,00 kr. 

(0,38%)
6.563,00 kr. 

(2,70%) 
14.063,00 kr. 

(5,96%)
5.196,00 kr. 

(2,22%)
3.458,00 kr.. 

(1,49%)

1.000.000 kr.
26.250,00 kr.

(2,70%) 
2.813,00 kr. 

(0,28%)
26.250,00 kr.

(2,70%) 
55.313,00 kr. 

(5,86%)
19.888,00 kr. 

(2,12%)
12.948,00 kr. 

(1,39%)

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). 
Disse er baseret på forskellige investerede beløb og tidshorisonter.

Vær opmærksom på, at du kun kan investere i dette produkt via en af vores rådgivere.

Estimerede investeringsomkostninger

Når du investerer via en rådgiver
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, 
når du investerer i danske obligationer.

Danske obligationer

Obligationer

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Løbende årlige omkostninger:
Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt 
i dit depot, herunder et basisgebyr for depoter med obligationer samt gebyrer ved ændringer i 
beholdningen. Nogle omkostninger vil alene knytte sig til køb og salg.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
29,00 kr.
(0,29%) 

225,00 kr.
(2,30%)

29,00 kr.
(0,29%)

283,00 kr.
(2,91%)

238,00 kr.
(2,57%)

225,00 kr.
(2,55%)

100.000 kr. 
100,00 kr. 

(0,10%) 
225,00 kr. 

(0,23%)
100,00 kr. 

(0,10%)
425,00 kr. 

(0,43%)
291,00 kr. 

(0,29%)
264,00 kr. 

(0,27%)

250.000 kr.
250,00 kr. 

(0,10%) 
225,00 kr. 

(0,09%)
250,00 kr. 

(0,10%)
725,00 kr. 

(0,29%)
391,00 kr. 

(0,16%)
324,00 kr. 

(0,13%)

1.000.000 kr.
1.000,00 kr.

(0,10%) 
225,00 kr. 

(0,02%)
1.000,00 kr. 

(0,10%)
2.225,00 kr. 

(0,22%)
891,00 kr. 

(0,09%)
624,00 kr. 

(0,06%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
175,00 kr.

(1,78%) 
225,00 kr.

(2,30%)
175,00 kr.

(1,78%)
575,00 kr.

(6,10%)
329,00 kr.

(3,67%)
276,00 kr.

(3,24%)

100.000 kr. 
175,00 kr. 

(0,18%) 
225,00 kr. 

(0,23%)
175,00 kr. 

(0,18%)
575,00 kr. 

(0,58%)
340,00 kr. 

(0,34%)
293,00 kr. 

(0,30%)

250.000 kr.
375,00 kr. 

(0,15%) 
225,00 kr. 

(0,09%)
375,00 kr. 

(0,15%)
975,00 kr. 

(0,39%)
474,00 kr. 

(0,19%)
374,00 kr. 

(0,15%)

1.000.000 kr.
1.500,00 kr.

(0,15%) 
225,00 kr. 

(0,02%)
1.500,00 kr. 

(0,15%)
3.225,00 kr. 

(0,32%)
1.224,00 kr. 

(0,12%)
824,00 kr. 

(0,08%)

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). 
Disse er baseret på forskellige investerede beløb og tidshorisonter.

Vær opmærksom på, at omkostningerne varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver 
eller selv investerer online.

Estimerede investeringsomkostninger

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, 
når du investerer i nordiske obligationer.

Nordiske obligationer

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Valutaomkostning: Dette er et vekselgebyr i forbindelse med køb og salg af investeringsprodukter, 
der handles i en udenlandsk valuta. Hvis der er mere end en valuta i gruppen af lande i kategorien, 
anvender vi et gennemsnitligt vekselgebyr.

Løbende årlige omkostninger:
Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
205,00 kr.

(2,09%) 
38,00 kr.
(0,38%)

205,00 kr.
(2,09%) 

448,00 kr.
(4,68%)

171,00 kr.
(1,80%)

117,00 kr.
(1,24%)

100.000 kr. 
475,00 kr. 

(0,48%) 
375,00 kr. 

(0,38%)
475,00 kr. 

(0,48%) 
1.325,00 kr. 

(1,34%)
687,00 kr. 

(0,70%)
559,00 kr. 

(0,57%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
938,00 kr. 

(0,38%)
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
3.188,00 kr. 

(1,29%)
1.676,00 kr. 

(0,68%)
1.372,00 kr. 

(0,56%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
2.813,00 kr. 

(0,28%)
4.500,00 kr.

(0,45%) 
11.813,00 kr. 

(1,20%)
5.778,00 kr. 

(0,59%)
4.570,00 kr. 

(0,47%)

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). 
Disse er baseret på forskellige investerede beløb og tidshorisonter.

Vær opmærksom på, at du kun kan investere i dette produkt via en af vores rådgivere.

Estimerede investeringsomkostninger

Når du investerer via en rådgiver
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, 
når du investerer i obligationer fra øvrige markeder.

Obligationer fra øvrige markeder

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Valutaomkostning: Dette er et vekselgebyr i forbindelse med køb og salg af investeringsprodukter, 
der handles i en udenlandsk valuta. Hvis der er mere end en valuta i gruppen af lande i kategorien, 
anvender vi et gennemsnitligt vekselgebyr.

Løbende årlige omkostninger:
Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle omkostninger 
være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten og eventuelle 
ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af stempelafgifter 
eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os årligt.
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Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
438,00 kr.

(4,58%) 
38,00 kr.
(0,38%)

438,00 kr.
(4,58%) 

913,00 kr.
(10,04%)

318,00 kr.
(3,53%)

203,00 kr.
(2,27%)

100.000 kr. 
1.675,00 kr. 

(1,70%) 
375,00 kr. 

(0,38%)
1.675,00 kr. 

(1,70%) 
3.725,00 kr. 

(3,87%)
1.469,00 kr. 

(1,54%)
1.023,00 kr. 

(1,08%)

250.000 kr.
4.063,00 kr. 

(1,65%) 
938,00 kr. 

(0,38%)
4.063,00 kr. 

(1,65%) 
9.06300 kr. 

(3,76%)
3.592,00 kr. 

(1,50%)
2.509,00 kr. 

(1,06%)

1.000.000 kr.
16.250,00 kr.

(1,65%) 
2.813,00 kr. 

(0,28%)
16.250,00 kr.

(1,65%) 
35.313,00 kr. 

(3,66%)
13.456,00 kr. 

(1,40%)
9.316,00 kr. 

(0,96%)

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). 
Disse er baseret på forskellige investerede beløb og tidshorisonter.

Vær opmærksom på, at du kun kan investere i dette produkt via en af vores rådgivere.

Estimerede investeringsomkostninger

Når du investerer via en rådgiver
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne,  når du investerer i 
danske fonde baseret på aktier. Dette omfatter også f.eks. investeringsforeninger, ETF’er og fonde med 
alternative investeringer.

De løbende fondsomkostninger er forskellige fra fond til fond. På de følgende tre sider kan du se 
eksempler på, hvordan de årlige omkostninger bliver påvirket af tre niveauer af løbende fonds-
omkostninger, nemlig omkostninger på 0,5%, 1,25% og 2,5%.

Danske aktiefonde - Danske Invest

Danske fonde

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Tegnings-/indløsningsgebyrer: I visse situationer betaler du et tegningsgebyr eller et indløsningsgebyr, 
når du henholdsvis køber eller sælger et investeringsprodukt. Gebyrerne dækker omkostningerne ved 
at udstede eller indløse investeringsbeviser for en fond. Eksemplerne på de følgende sider er baseret 
på gennemsnitlige gebyrer.

Løbende årlige omkostninger:
Løbende fondsomkostninger: Dette dækker de samlede omkostninger, der er forbundet med at 
investere i en investeringsfond, fra du køber, til du sælger investeringsbeviset.

Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot, herunder gebyrer ved ændringer i beholdningen. Nogle omkostninger vil alene knytte sig til
køb og salg.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 0,5%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en passivt forvaltet fond.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,2%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 0,5%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
20, 200, 500 og 2.000 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 0,5%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
45,00 kr.
(0,45%) 

75,00 kr.
(0,76%)

45,00 kr.
(0,45%)

165,00 kr.
(1,68%)

88,00 kr.
(0,90%)

72,00 kr.
(0,75%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
525,00 kr. 

(0,53%)
450,00 kr. 

(0,45%)
1.425,00 kr. 

(1,45%)
802,00 kr. 

(0,82%)
675,00 kr. 

(0,70%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
1.275,00 kr. 

(0,51%)
1.125,00 kr. 

(0,45%)
3.525,00 kr. 

(1,43%)
1.992,00 kr. 

(0,82%)
1.681,00 kr. 

(0,70%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
5.025,00 kr. 

(0,51%)
4.500,00 kr. 

(0,45%)
14.025,00 kr. 

(1,42%)
7.944,00 kr. 

(0,81%)
6.711,00 kr. 

(0,69%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
105,00 kr.

(1,06%) 
75,00 kr.
(0,76%)

105,00 kr.
(1,06%)

285,00 kr.
(2,93%)

127,00 kr.
(1,32%)

95,00 kr.
(1,00%)

100.000 kr. 
800,00 kr. 

(0,81%) 
525,00 kr. 

(0,53%)
800,00 kr. 

(0,81%)
2.125,00 kr. 

(2,17%)
1.031,00 kr. 

(1,06%)
811,00 kr. 

(0,85%)

250.000 kr.
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
1.275,00 kr. 

(0,51%)
2.000,00 kr. 

(0,81%)
5.275,00 kr. 

(2,16%)
2.564,00 kr. 

(1,06%)
2.021,00 kr. 

(0,84%)

1.000.000 kr.
8.000,00 kr.

(0,81%) 
5.025,00 kr. 

(0,51%)
8.000,00 kr. 

(0,81%)
21.025,00 kr. 

(2,15%)
10.233,00 kr. 

(1,06%)
8.067,00 kr. 

(0,85%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 1,25%. 
Dette kunne f.eks. gælde for aktivt forvaltet fond i udviklede markeder.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

Estimerede investeringsomkostninger  
– løbende fondsomkostninger på 1,25%

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,75%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 1,25%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
75, 750, 1.875 og 7.500 kr.

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
45,00 kr.
(0,45%) 

150,00 kr.
(1,52%)

45,00 kr.
(0,45%)

240,00 kr.
(2,46%)

161,00 kr.
(1,69%)

143,00 kr.
(1,55%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
1.275,00 kr. 

(1,29%)
450,00 kr. 

(0,45%)
2.175,00 kr. 

(2,22%)
1.534,00 kr. 

(1,61%)
1.393,00 kr. 

(1,50%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
3.150,00 kr. 

(1,28%)
1.125,00 kr. 

(0,45%)
5.400,00 kr. 

(2,21%)
3.822,00 kr. 

(1,60%)
3.474,00 kr. 

(1,50%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
12.525,00 kr. 

(1,27%)
4.500,00 kr. 

(0,45%)
21.525,00 kr. 

(2,20%)
15.263,00 kr. 

(1,60%)
13.884,00 kr. 

(1,50%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
105,00 kr.

(1,06%) 
150,00 kr.

(1,52%)
105,00 kr.

(1,06%)
360,00 kr.

(3,73%)
199,00 kr.

(2,12%)
166,00 kr.

(1,81%)

100.000 kr. 
800,00 kr. 

(0,81%) 
1.275,00 kr. 

(1,29%)
800,00 kr. 

(0,81%)
2.875,00 kr. 

(2,96%)
1.759,00 kr. 

(1,86%)
1.524,00 kr. 

(1,65%)

250.000 kr.
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
3.150,00 kr. 

(1,28%)
2.000,00 kr. 

(0,81%)
7.150,00 kr. 

(2,94%)
4.385,00 kr. 

(1,85%)
3.802,00 kr. 

(1,65%)

1.000.000 kr.
8.000,00 kr.

(0,81%) 
12.525,00 kr. 

(1,27%)
8.000,00 kr. 

(0,81%)
28.525,00 kr. 

(2,94%)
17.516,00 kr. 

(1,85%)
15.196,00 kr. 

(1,65%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 2,5%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en aktivt forvaltet fond i emerging markets.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 1,25%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 2,5%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
125, 1.250, 3.125 og 12.500 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 2,5%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
45,00 kr.
(0,45%) 

275,00 kr.
(2,83%)

45,00 kr.
(0,45%)

365,00 kr.
(3,79%)

280,00 kr.
(3,06%)

257,00 kr.
(2,98%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
2.525,00 kr. 

(2,59%)
450,00 kr. 

(0,15%)
3.425,00 kr. 

(3,55%)
2.726,00 kr. 

(2,98%)
2.532,00 kr. 

(2,93%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
6.275,00 kr. 

(2,57%)
1.125,00 kr. 

(0,45%)
8.525,00 kr. 

(3,53%)
6.804,00 kr. 

(2,97%)
6.324,00 kr. 

(2,92%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
25.025,00 kr. 

(2,57%)
4.500,00 kr. 

(0,45%)
34.025,00 kr. 

(3,52%)
27.193,00 kr. 

(2,97%)
25.285,00 kr. 

(2,92%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
105,00 kr.

(1,06%) 
275,00 kr.

(2,83%)
105,00kr.

(1,06%)
485,00 kr.

(5,10%)
317,00 kr.

(3,52%)
278,00 kr.

(3,27%)

100.000 kr. 
800,00 kr. 

(0,81%) 
2.525,00 kr. 

(2,59%)
800,00 kr. 

(0,81%)
4.125,00 kr. 

(4,30%)
2.945,00 kr. 

(3,24%)
2.656,00 kr. 

(3,09%)

250.000 kr.
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
6.275,00 kr. 

(2,57%)
2.000,00 kr. 

(0,81%)
10.275,00 kr. 

(4,29%)
7.351,00 kr. 

(3,24%)
6.632,00 kr. 

(3,09%)

1.000.000 kr.
8.000,00 kr.

(0,81%) 
25.025,00 kr. 

(2,57%)
8.000,00 kr. 

(0,81%)
41.025,00 kr. 

(4,28%)
29.382,00 kr. 

(3,23%)
26.517,00 kr. 

(3,09%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Danske obligationsfonde – Danske Invest
Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, når du investerer i 
danske fonde baseret på obligationer. Dette omfatter også f.eks. investeringsforeninger, ETF’er og fonde 
med alternative investeringer.

De løbende fondsomkostninger er forskellige fra fond til fond. På de følgende tre sider kan du se eksem-
pler på, hvordan de årlige omkostninger bliver påvirket af tre niveauer af løbende fonds omkostninger, 
nemlig omkostninger på 0,25%, 0,75% og 1,25%.

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år.

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Tegnings-/indløsningsgebyrer: I visse situationer betaler du et tegningsgebyr eller et indløsningsgebyr, 
når du henholdsvis køber eller sælger et investeringsprodukt. Gebyrerne dækker omkostningerne ved 
at udstede eller indløse investeringsbeviser for en fond. Eksemplerne på de følgende sider er baseret 
på gennemsnitlige gebyrer.

Løbende årlige omkostninger:
Løbende fondsomkostninger: Dette dækker de samlede omkostninger, der er forbundet med at 
investere i en investeringsfond, fra du køber, til du sælger investeringsbeviset.

Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot, herunder gebyrer ved ændringer i beholdningen. Nogle omkostninger vil alene knytte sig til
køb og salg.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 0,25%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en passivt forvaltet fond.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,15%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 0,25%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
15, 150, 375 og 1.500 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 0,25%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
37,00 kr.
(0,37%) 

50,00 kr.
(0,50%)

37,00 kr.
(0,37%)

124,00 kr.
(1,26%)

58,00 kr.
(0,59%)

44,00 kr.
(0,45%)

100.000 kr. 
370,00 kr. 

(0,37%) 
275,00 kr. 

(0,28%)
370,00 kr. 

(0,37%)
1.015,00 kr. 

(1,03%)
502,00 kr. 

(0,51%)
400,00 kr. 

(0,41%)

250.000 kr.
925,00 kr. 

(0,37%) 
650,00 kr. 

(0,26%)
925,00 kr. 

(0,37%)
2.500,00 kr. 

(1,01%)
1.244,00 kr. 

(0,51%)
992,00 kr. 

(0,40%)

1.000.000 kr.
3.700,00 kr.

(0,37%) 
2.525,00 kr. 

(0,25%)
3.700,00 kr. 

(0,37%)
9.925,00 kr. 

(1,00%)
4.950,00 kr. 

(0,50%)
3.953,00 kr. 

(0,40%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
42,00 kr.
(0,42%) 

50,00 kr.
(0,50%)

42,00 kr.
(0,42%)

134,00 kr.
(1,36%)

61,00 kr.
(0,62%)

46,00 kr.
(0,47%)

100.000 kr. 
420,00 kr. 

(0,42%) 
275,00 kr. 

(0,28%)
420,00 kr. 

(0,42%)
1.115,00 kr. 

(1,13%)
535,00 kr. 

(0,54%)
419,00 kr. 

(0,43%)

250.000 kr.
1.050,00 kr. 

(0,42%) 
650,00 kr. 

(0,26%)
1.050,00 kr. 

(0,42%)
2.750,00 kr. 

(1,11%)
1.326,00 kr. 

(0,54%)
1.041,00 kr. 

(0,43%)

1.000.000 kr.
4.200,00 kr.

(0,42%) 
2.525,00 kr. 

(0,25%)
4.200,00 kr. 

(0,42%)
10.925,00 kr. 

(1,10%)
5.280,00 kr. 

(0,54%)
4.150,00 kr. 

(0,42%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 0,75%. 
Dette kunne f.eks. gælde for aktivt forvaltet fond i udviklede markeder.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,35%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 0,75%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
35, 350, 875 og 3.500 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 0,75%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
37,00 kr.
(0,37%) 

100,00 kr.
(1,01%)

37,00 kr.
(0,37%)

174,00 kr.
(1,77%)

107,00 kr.
(1,10%)

93,00 kr.
(0,98%)

100.000 kr. 
370,00 kr. 

(0,37%) 
775,00 kr. 

(0,78%)
370,00 kr. 

(0,37%)
1.515,00 kr. 

(1,54%)
955,00 kr. 

(1,03%)
886,00 kr. 

(0,93%)

250.000 kr.
925,00 kr. 

(0,37%) 
1.900,00 kr. 

(0,77%)
925,00 kr. 

(0,37%)
3.750,00 kr. 

(1,52%)
2.475,00 kr. 

(1,02%)
2.209,00 kr. 

(0,93%)

1.000.000 kr.
3.700,00 kr.

(0,37%) 
7.525,00 kr. 

(0,76%)
3.700,00 kr. 

(0,37%)
14.925,00 kr. 

(1,52%)
9.874,00 kr. 

(1,02%)
8.821,00 kr. 

(0,92%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
42,00 kr.
(0,42%) 

100,00 kr.
(1,01%)

42,00 kr.
(0,42%)

184,00 kr.
(1,87%)

110,00 kr.
(1,14%)

95,00 kr.
(1,00%)

100.000 kr. 
420,00 kr. 

(0,42%) 
775,00 kr. 

(0,78%)
420,00 kr. 

(0,42%)
1.615,00 kr. 

(1,64%)
1.027,00 kr. 

(1,06%)
906,00 kr. 

(0,95%)

250.000 kr.
1.050,00 kr. 

(0,42%) 
1.900,00 kr. 

(0,77%)
1.050,00 kr. 

(0,42%)
4.000,00 kr. 

(1,63%)
2.556,00 kr. 

(1,06%)
2.257,00 kr. 

(0,95%)

1.000.000 kr.
4.200,00 kr.

(0,42%) 
7.525,00 kr. 

(0,76%)
4.200,00 kr. 

(0,42%)
15.925,00 kr. 

(1,62%)
10.201,00 kr. 

(1,05%)
9.013,00 kr. 

(0,94%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 1,25%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en aktivt forvaltet fond i emerging markets.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,65%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 1,25%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
65, 650, 1.625 og 6.500 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 1,25%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
37,00 kr.
(0,37%) 

150,00 kr.
(1,52%)

37,00 kr.
(0,37%)

224,00 kr.
(2,29%)

155,00 kr.
(1,63%)

140,00 kr.
(1,51%)

100.000 kr. 
370,00 kr. 

(0,37%) 
1.275,00 kr. 

(1,29%)
370,00 kr. 

(0,37%)
2.015,00 kr. 

(2,06%)
1.482,00 kr. 

(1,55%)
1.362,00 kr. 

(1,47%)

250.000 kr.
925,00 kr. 

(0,37%) 
3.150,00 kr. 

(1,28%)
925,00 kr. 

(0,37%)
5.000,00 kr. 

(2,04%)
3.693,00 kr. 

(1,55%)
3.399,00 kr. 

(1,46%)

1.000.000 kr.
3.700,00 kr.

(0,37%) 
12.525,00 kr. 

(1,27%)
3.700,00 kr. 

(0,37%)
19.925,00 kr. 

(2,03%)
14.746,00 kr. 

(1,54%)
13.582,00 kr. 

(1,46%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
42,00 kr.
(0,42%) 

150,00 kr.
(1,52%)

42,00 kr.
(0,42%)

234,00 kr.
(2,40%)

159,00 kr.
(1,67%)

142,00 kr.
(1,54%)

100.000 kr. 
420,00 kr. 

(0,42%) 
1.275,00 kr. 

(1,29%)
420,00 kr. 

(0,42%)
2.115,00 kr. 

(2,16%)
1.514,00 kr. 

(1,59%)
1.381,00 kr. 

(1,49%)

250.000 kr.
1.050,00 kr. 

(0,42%) 
3.150,00 kr. 

(1,28%)
1.050,00 kr. 

(0,42%)
5.250,00 kr. 

(2,15%)
3.773,00 kr. 

(1,58%)
3.446,00 kr. 

(1,48%)

1.000.000 kr.
4.200,00 kr.

(0,42%) 
12.525,00 kr. 

(1,27%)
4.200,00 kr. 

(0,42%)
20.925,00 kr. 

(2,14%)
15.069,00 kr. 

(1,58%)
13.771,00 kr. 

(1,48%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Danske blandede fonde – Danske Invest
Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, når du investerer i 
danske fonde baseret på blandede aktiver. Dette omfatter også f.eks. investeringsforeninger, ETF’er og 
fonde med alternative investeringer.

De løbende fondsomkostninger er forskellige fra fond til fond. På de følgende tre sider kan du se eksem-
pler på, hvordan de årlige omkostninger bliver påvirket af tre niveauer af løbende fonds omkostninger, 
nemlig omkostninger på 0,5%, 1,25% og 2,0%.

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum 
have et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. 
Omkostningerne i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år. 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, 
enten via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Tegnings-/indløsningsgebyrer: I visse situationer betaler du et tegningsgebyr eller et indløsningsgebyr, 
når du henholdsvis køber eller sælger et investeringsprodukt. Gebyrerne dækker omkostningerne ved 
at udstede eller indløse investeringsbeviser for en fond. Eksemplerne på de følgende sider er baseret 
på gennemsnitlige gebyrer.

Løbende årlige omkostninger:
Løbende fondsomkostninger: Dette dækker de samlede omkostninger, der er forbundet med at 
investere i en investeringsfond, fra du køber, til du sælger investeringsbeviset.

Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot, herunder gebyrer ved ændringer i beholdningen. Nogle omkostninger vil alene knytte sig til
køb og salg.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle 
omkostninger være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten 
og eventuelle ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af 
stempelafgifter eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 0,5%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en passivt forvaltet fond.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,2%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 0,5%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
20, 200, 500 og 2.000 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 0,5%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
35,00 kr.
(0,35%) 

75,00 kr.
(0,76%)

35,00 kr.
(0,35%)

145,00 kr.
(1,47%)

81,00 kr.
(0,83%)

68,00 kr.
(0,70%)

100.000 kr. 
350,00 kr. 

(0,35%) 
525,00 kr. 

(0,53%)
350,00 kr. 

(0,35%)
1.225,00 kr. 

(1,24%)
736,00 kr. 

(0,75%)
637,00 kr. 

(0,66%)

250.000 kr.
875,00 kr. 

(0,35%) 
1.275,00 kr. 

(0,51%)
875,00 kr. 

(0,35%)
3.025,00 kr. 

(1,22%)
1.828,00 kr. 

(0,75%)
1.584,00 kr. 

(0,65%)

1.000.000 kr.
3.500,00 kr.

(0,35%) 
5.025,00 kr. 

(0,51%)
3.500,00 kr. 

(0,35%)
12.025,00 kr. 

(1,22%)
7.287,00 kr. 

(0,75%)
6.322,00 kr. 

(0,65%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
45,00 kr.
(0,45%) 

75,00 kr.
(0,76%)

45,00 kr.
(0,45%)

165,00 kr.
(1,68%)

88,00 kr.
(0,90%)

72,00 kr.
(0,75%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
525,00 kr. 

(0,53%)
450,00 kr. 

(0,45%)
1.425,00 kr. 

(1,45%)
802,00 kr. 

(0,82%)
675,00 kr. 

(0,70%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
1.275,00 kr. 

(0,51%)
1.125,00 kr. 

(0,45%)
3.525,00 kr. 

(1,43%)
1.992,00 kr. 

(0,82%)
1.681,00 kr. 

(0,70%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
5.025,00 kr. 

(0,51%)
4.500,00 kr. 

(0,45%)
14.025,00 kr. 

(1,42%)
7.944,00 kr. 

(0,81%)
6.711,00 kr. 

(0,69%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 1,25%. 
Dette kunne f.eks. gælde for aktivt forvaltet fond i udviklede markeder.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,75%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 1,25%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
75, 750, 1.875 og 7.500 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 1,25%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
35,00 kr.
(0,35%) 

150,00 kr.
(1,52%)

35,00 kr.
(0,35%)

220,00 kr.
(2,25%)

154,00 kr.
(1,62%)

140,00 kr.
(1,51%)

100.000 kr. 
350,00 kr. 

(0,35%) 
1.275,00 kr. 

(1,29%)
350,00 kr. 

(0,35%)
1.975,00 kr. 

(2,01%)
1.469,00 kr. 

(1,54%)
1.355,00 kr. 

(1,46%)

250.000 kr.
875,00 kr. 

(0,35%) 
3.150,00 kr. 

(1,28%)
875,00 kr. 

(0,35%)
4.900,00 kr. 

(2,00%)
3.660,00 kr. 

(1,53%)
3.380,00 kr. 

(1,45%)

1.000.000 kr.
3.500,00 kr.

(0,35%) 
12.525,00 kr. 

(1,27%)
3.500,00 kr. 

(0,35%)
19.525,00 kr. 

(1,99%)
14.617,00 kr. 

(1,53%)
13.507,00 kr. 

(1,45%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
45,00 kr.
(0,45%) 

150,00 kr.
(1,52%)

45,00 kr.
(0,45%)

240,00 kr.
(2,46%)

161,00kr.
(1,69%)

143,00 kr.
(1,55%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
1.275,00 kr. 

(1,29%)
450,00 kr. 

(0,45%)
2.175,00 kr. 

(2,22%)
1.534,00 kr. 

(1,61%)
1.393,00 kr. 

(1,50%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
3.150,00 kr. 

(1,28%)
1.125,00 kr. 

(0,45%)
5.400,00 kr. 

(2,21%)
3.822,00 kr. 

(1,60%)
3.474,00 kr. 

(1,50%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
12.525,00 kr. 

(1,27%)
4.500,00 kr. 

(0,45%)
21.525,00 kr. 

(2,20%)
15.263,00 kr. 

(1,60%)
13.884,00 kr. 

(1,50%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 2,0%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en aktivt forvaltet fond i emerging markets.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 1,0%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 2,0%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
100, 1.000, 2.500 og 10.000 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 2,0%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
35,00 kr.
(0,35%) 

225,00 kr.
(2,30%)

35,00 kr.
(0,35%)

295,00 kr.
(3,04%)

226,00 kr.
(2,43%)

209,00 kr.
(2,35%)

100.000 kr. 
350,00 kr. 

(0,35%) 
2.025,00 kr. 

(2,07%)
350,00 kr. 

(0,35%)
2.725,00 kr. 

(2,80%)
2.190,00 kr. 

(2,35%)
2.049,00 kr. 

(2,29%)

250.000 kr.
875,00 kr. 

(0,35%) 
5.025,00 kr. 

(2,05%)
875,00 kr. 

(0,35%)
6.775,00 kr. 

(2,79%)
5.463,00 kr. 

(2,34%)
5.115,00 kr. 

(2,29%)

1.000.000 kr.
3.500,00 kr.

(0,35%) 
20.025,00 kr. 

(2,04%)
3.500,00 kr. 

(0,35%)
27.025,00 kr. 

(2,78%)
21.827,00 kr. 

(2,34%)
20.447,00 kr. 

(2,29%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
45,00 kr.
(0,45%) 

225,00 kr.
(2,30%)

45,00 kr.
(0,45%)

315,00 kr.
(3,25%)

232,00 kr.
(2,50%)

213,00 kr.
(2,39%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
2.025,00 kr. 

(2,07%)
450,00 kr. 

(0,45%)
2.925,00 kr. 

(3,01%)
2.253,00 kr. 

(2,42%)
2.085,00 kr. 

(2,34%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
5.025,00 kr. 

(2,05%)
1.125,00 kr. 

(0,45%)
7.275,00 kr. 

(3,00%)
5.621,00 kr. 

(2,42%)
5.206,00 kr. 

(2,34%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
20.025,00 kr. 

(2,04%)
4.500,00 kr. 

(0,45%)
29.025,00 kr. 

(2,99%)
22.462,00 kr. 

(2,41%)
20.810,00 kr. 

(2,34%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, når du investerer 
i nordiske fonde. Dette omfatter også f.eks. investeringsforeninger, ETF’er og fonde med alternative 
investeringer.

De løbende fondsomkostninger er forskellige fra fond til fond. På de følgende tre sider kan du se eksem-
pler på, hvordan de årlige omkostninger bliver påvirket af tre niveauer af løbende fonds omkostninger, 
nemlig omkostninger på 0,5%, 1,25% og 2,0%.

Nordiske fonde

Nordiske fonde

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum have 
et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. Omkostningerne 
i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år. 

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, enten 
via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Valutaomkostning: Dette er et vekselgebyr i forbindelse med køb og salg af investeringsprodukter, der 
handles i en udenlandsk valuta. Hvis der er mere end en valuta i gruppen af lande i kategorien, anvender 
vi et gennemsnitligt vekselgebyr.

Tegnings-/indløsningsgebyrer: I visse situationer betaler du et tegningsgebyr eller et indløsningsgebyr, 
når du henholdsvis køber eller sælger et investeringsprodukt. Gebyrerne dækker omkostningerne ved at 
udstede eller indløse investeringsbeviser for en fond. Disse gebyrer indgår dog ikke i eksemplerne på de 
følgende sider.

Løbende årlige omkostninger:
Løbende fondsomkostninger: Dette dækker de samlede omkostninger, der er forbundet med at investere 
i en investeringsfond, fra du køber, til du sælger investeringsbeviset.

Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle omkostninger 
være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten og eventuelle 
ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af stempelafgifter 
eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 0,5%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en passivt forvaltet fond.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,2%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 0,5%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
20, 200, 500 og 2.000 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 0,5%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
59,00 kr.
(0,59%) 

88,00 kr.
(0,88%)

59,00 kr.
(0,59%) 

206,00 kr.
(2,10%)

125,00 kr.
(1,30%)

109,00 kr.
(1,15%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
875,00 kr. 

(0,88%)
450,00 kr. 

(0,45%) 
1.775,00 kr. 

(1,81%)
1.161,00 kr. 

(1,20%)
1.032,00 kr. 

(1,09%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
2.188,00 kr. 

(0,88%)
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
4.438,00 kr. 

(1,81%)
2.902,00 kr. 

(1,20%)
2.581,00 kr. 

(1,09%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
7.813,00 kr. 

(0,79%)
4.500,00 kr.

(0,45%) 
16.813,00 kr. 

(1,71%)
10.694,00 kr. 

(1,11%)
9.424,00 kr. 

(0,99%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
205,00 kr.

(2,09%) 
88,00 kr.
(0,88%)

205,00 kr.
(2,09%) 

498,00 kr.
(5,24%)

219,00 kr.
(2,35%)

164,00 kr.
(1,79%)

100.000 kr. 
800,00 kr. 

(0,81%) 
875,00 kr. 

(0,88%)
800,00 kr. 

(0,81%) 
2.475,00 kr. 

(2,54%)
1.388,00 kr. 

(1,45%)
1.166,00 kr. 

(1,24%)

250.000 kr.
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
2.188,00 kr. 

(0,88%)
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
6.188,00 kr. 

(2,54%)
3.470,00 kr. 

(1,45%)
2.914,00 kr. 

(1,24%)

1.000.000 kr.
8.000,00 kr.

(0,81%) 
7.813,00 kr. 

(0,79%)
8.000,00 kr.

(0,81%) 
23.813,00 kr. 

(2,44%)
12.670,00 kr. 

(1,35%)
10.764,00 kr. 

(1,14%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 1,25%. 
Dette kunne f.eks. gælde for aktivt forvaltet fond i udviklede markeder.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,75%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 1,25%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
75, 750, 1.875 og 7.500 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 1,25%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
59,00 kr.
(0,59%) 

163,00 kr.
(1,65%)

59,00 kr.
(0,59%) 

281,00 kr.
(2,89%)

198,00 kr.
(2,10%)

179,00 kr.
(1,97%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
1.625,00 kr. 

(1,65%)
450,00 kr. 

(0,45%) 
2.525,00 kr. 

(2,59%)
1.887,00 kr. 

(2,00%)
1.737,00 kr. 

(1,91%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
4.063,00 kr. 

(1,65%)
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
6.313,00 kr. 

(2,59%)
4.717,00 kr. 

(2,00%)
4.343,00 kr. 

(1,91%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
15.313,00 kr. 

(1,56%)
4.500,00 kr.

(0,45%) 
24.313,00 kr. 

(2,49%)
17.969,00 kr. 

(1,90%)
16.506,00 kr. 

(1,81%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
205,00 kr.

(2,09%) 
163,00 kr.

(1,65%)
205,00 kr.

(2,09%) 
573,00 kr.

(6,07%)
209,00 kr.

(3,18%)
232,00 kr.

(2,64%)

100.000 kr. 
800,00 kr. 

(0,81%) 
1.625,00 kr. 

(1,65%)
800,00 kr. 

(0,81%) 
3.225,00 kr. 

(3,33%)
2.110,00 kr. 

(2,26%)
1.866,00 kr. 

(2,07%)

250.000 kr.
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
4.063,00 kr. 

(1,65%)
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
8.063,00 kr. 

(3,33%)
5.276,00 kr. 

(2,26%)
4.666,00 kr. 

(2,07%)

1.000.000 kr.
8.000,00 kr.

(0,81%) 
15.313,00 kr. 

(1,56%)
8.000,00 kr.

(0,81%) 
31.313,00 kr. 

(3,23%)
20.207,00 kr. 

(2,15%)
17.800,00 kr. 

(1,96%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 2,0%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en aktivt forvaltet fond i emerging markets.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 1,0%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 2,0%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
100, 1.000, 2.500 og 10.000 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 2,0%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
59,00 kr.
(0,59%) 

238,00 kr.
(2,43%)

59,00 kr.
(0,59%) 

356,00 kr.
(3,69%)

269,00 kr.
(2,93%)

247,00 kr.
(2,84%)

100.000 kr. 
450,00 kr. 

(0,45%) 
2.375,00 kr. 

(2,43%)
450,00 kr. 

(0,45%) 
3.275,00 kr. 

(3,39%)
2.601,00 kr. 

(2,83%)
2.417,00 kr. 

(2,77%)

250.000 kr.
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
5.9385,00 kr. 

(2,43%)
1.125,00 kr. 

(0,45%) 
8.188,00 kr. 

(3,39%)
6.502,00 kr. 

(2,83%)
6.043,00 kr. 

(2,77%)

1.000.000 kr.
4.500,00 kr.

(0,45%) 
22.813,00 kr. 

(2,33%)
4.500,00 kr.

(0,45%) 
31.813,00 kr. 

(3,29%)
25.122,00 kr. 

(2,72%)
23.337,00 kr. 

(2,66%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
205,00 kr.

(2,09%) 
238,00 kr.

(2,43%)
205,00 kr.

(2,09%) 
648,00 kr.

(6,92%)
359,00 kr.

(4,05%)
298,00 kr.

(3,54%)

100.000 kr. 
800,00 kr. 

(0,81%) 
2.375,00 kr. 

(2,43%)
800,00 kr. 

(0,81%) 
3.975,00 kr. 

(4,14%)
2.820,00 kr. 

(3,09%)
2.541,00 kr. 

(2,94%)

250.000 kr.
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
5.938,00 kr. 

(2,43%)
2.000,00 kr. 

(0,81%) 
9.938,00 kr. 

(4,14%)
7.051,00 kr. 

(3,09%)
6.353,00 kr. 

(2,96%)

1.000.000 kr.
8.000,00 kr.

(0,81%) 
22.813,00 kr. 

(2,33%)
8.000,00 kr.

(0,81%) 
38.813,00 kr. 

(4,04%)
27.322,00 kr. 

(2,98%)
24.583,00 kr. 

(2,83%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Her får du et overblik over de elementer, der almindeligvis udgør omkostningerne, når du investerer i 
øvrige fonde. Dette omfatter også f.eks. investeringsforeninger, ETF’er og fonde med alternative invest-
eringer.

De løbende fondsomkostninger er forskellige fra fond til fond. På de følgende tre sider kan du se eksem-
pler på, hvordan de årlige omkostninger bliver påvirket af tre niveauer af løbende fonds omkostninger, 
nemlig omkostninger på 0,5%, 1,25% og 2,0%.

Øvrige fonde

Øvrige fonde

Omkostningernes effekt på afkastet
Omkostninger vil altid have en negativ effekt på dit afkast. Din investering skal derfor som minimum have 
et positivt afkast svarende til omkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat. Omkostningerne 
i det første og sidste år vil typisk være højere end de mellemliggende år.

Overblik over omkostningselementer
Når du investerer, er der omkostninger, både når du køber og sælger et investeringsprodukt. Desuden 
er der altid nogle løbende omkostninger, mens produktet bliver opbevaret i dit depot. For dette produkt 
består omkostningerne af:

Omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Dette er det estimerede gebyr, du betaler for at gennemføre en handel via Danske Bank, enten 
via en af vores rådgivere eller gennem vores onlineløsninger.

Valutaomkostning: Dette er et vekselgebyr i forbindelse med køb og salg af investeringsprodukter, der 
handles i en udenlandsk valuta. Hvis der er mere end en valuta i gruppen af lande i kategorien, anvender 
vi et gennemsnitligt vekselgebyr.

Tegnings-/indløsningsgebyrer: I visse situationer betaler du et tegningsgebyr eller et indløsningsgebyr, 
når du henholdsvis køber eller sælger et investeringsprodukt. Gebyrerne dækker omkostningerne ved at 
udstede eller indløse investeringsbeviser for en fond. Disse gebyrer indgår dog ikke i eksemplerne på de 
følgende sider.

Løbende årlige omkostninger:
Løbende fondsomkostninger: Dette dækker de samlede omkostninger, der er forbundet med at investere 
i en investeringsfond, fra du køber, til du sælger investeringsbeviset.

Årlige depotgebyrer: Dette er de årlige gebyrer, du betaler for at opbevare et investeringsprodukt i dit 
depot.

Bemærk venligst
Omkostningerne på næste side er baseret på listepriser. Derfor kan dine individuelle omkostninger 
være forskellige på grund af rabatter, det investerede beløb, investeringshorisonten og eventuelle 
ekstra investeringsservices- eller aftaler med Danske Bank. 

I forbindelse med konkrete investeringer kan du opleve øgede omkostninger i form af stempelafgifter 
eller transaktionsskatter.

Du kan se dine nøjagtige individuelle omkostninger i de rapporter, som du vil modtage fra os 
årligt.
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 0,5%. 
Dette kunne f.eks. gælde for en passivt forvaltet fond.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,2%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 0,5%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
20, 200, 500 og 2.000 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 0,5%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
179,00 kr.

(1,82%) 
88,00 kr.
(0,88%)

179,00 kr.
(1,82%) 

446,00 kr.
(4,66%)

202,00 kr.
(2,16%)

154,00 kr.
(1,67%)

100.000 kr. 
900,00 kr. 

(0,91%) 
875,00 kr. 

(0,88%)
900,00 kr. 

(0,91%) 
2.675,00 kr. 

(2,75%)
1.453,00 kr. 

(1,52%)
1.204,00 kr. 

(1,28%)

250.000 kr.
2.250,00 kr. 

(0,91%) 
2.188,00 kr. 

(0,88%)
2.250,00 kr. 

(0,91%) 
6.689,00 kr. 

(2,75%)
3.632,00 kr. 

(1,52%)
3.009,00 kr. 

(1,28%)

1.000.000 kr.
9.000,00 kr.

(0,91%) 
7.813,00 kr. 

(0,79%)
9.000,00 kr.

(0,91%) 
25.813,00 kr. 

(2,65%)
13.618,00 kr. 

(1,42%)
11.146,00 kr. 

(1,18%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
330,00 kr.

(3,41%) 
88,00 kr.
(0,88%)

330,00 kr.
(3,41%) 

749,00 kr.
(8,08%)

298,00 kr.
(3,28%)

209,00 kr.
(2,35%)

100.000 kr. 
1.050,00 kr. 

(1,06%) 
875,00 kr. 

(0,88%)
1.050,00 kr. 

(1,06%) 
2.975,00 kr. 

(3,07%)
1.550,00 kr. 

(1,70%)
1.261,00 kr. 

(1,35%)

250.000 kr.
2.625,00 kr. 

(1,06%) 
2.188,00 kr. 

(0,88%)
2.625,00 kr. 

(1,06%) 
7.438,00 kr. 

(3,07%)
3.874,00 kr. 

(1,63%)
3.151,00 kr. 

(1,35%)

1.000.000 kr.
10.500,00 kr.

(1,06%) 
7.813,00 kr. 

(0,79%)
10.500,00 kr.

(1,06%) 
28.813,00 kr. 

(2,97%)
14.598,00 kr. 

(1,53%)
11.717,00 kr. 

(1,25%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 1,25%. 
Dette kunne f.eks. gælde for aktivt forvaltet fond i udviklede markeder.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 0,75%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 1,25%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
75, 750, 1.875 og 7.500 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 1,25%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
179,00 kr.

(1,82%) 
163,00 kr.

(1,65%)
179,00 kr.

(1,82%) 
521,00 kr.

(5,49%)
274,00 kr.

(2,99%)
223,00 kr.

(2,52%)

100.000 kr. 
900,00 kr. 

(0,91%) 
1.625,00 kr. 

(1,65%)
900,00 kr. 

(0,91%) 
3.425,00 kr. 

(3,55%)
2.174,00 kr. 

(2,33%)
1.903,00 kr. 

(2,11%)

250.000 kr.
2.250,00 kr. 

(0,91%) 
4.063,00 kr. 

(1,65%)
2.250,00 kr. 

(0,91%) 
8.563,00 kr. 

(3,55%)
5.435,00 kr. 

(2,33%)
4.757,00 kr. 

(2,11%)

1.000.000 kr.
9.000,00 kr.

(0,91%) 
15.313,00 kr. 

(1,56%)
9.000,00 kr.

(0,91%) 
33.313,00 kr. 

(3,45%)
20.845,00 kr. 

(2,23%)
18.169,00 kr. 

(2,01%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
330,00 kr.

(3,41%) 
163,00 kr.

(1,65%)
330,00 kr.

(3,41%) 
823,00 kr.

(8,96%)
367,00 kr.

(4,15%)
276,00 kr.

(3,24%)

100.000 kr. 
1.050,00 kr. 

(1,06%) 
1.625,00 kr. 

(1,65%)
1.050,00 kr. 

(1,06%) 
3.725,00 kr. 

(3,87%)
2.269,00 kr. 

(2,44%)
1.958,00 kr. 

(2,18%)

250.000 kr.
2.625,00 kr.

(1,06%) 
4.063,00 kr. 

(1,65%)
2.625,00 kr.

(1,06%) 
9.313,00 kr. 

(3,87%)
5.673,00 kr. 

(2,44%)
4.894,00 kr. 

(2,18%)

1.000.000 kr.
10.500,00 kr.

(1,06%) 
15.313,00 kr. 

(1,56%)
10.500,00 kr.

(1,06%) 
36.313,00 kr. 

(3,77%)
21.799,00 kr. 

(2,34%)
18.720,00 kr. 

(2,07%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online



39

Herunder kan du se eksempler på de estimerede omkostninger (i procent og kroner). Disse er baseret 
på forskellige investerede beløb, forskellige tidshorisonter og løbende fondsomkostninger på 2,0%. 
Dette kunne f.eks. gælde for aktivt forvaltet fond i emerging markets.*

Vær opmærksom på, at omkostningerne også varierer, alt efter om du investerer via en rådgiver eller 
selv investerer online.

* På fonde, som aktivt markedsføres af Danske Bank (undtagen ETF’er), modtager banken en estimeret årlig provision på 1,0%. Denne provision 
er en del af de løbende fondsomkostninger på 2,0%. For de fire investerede beløb i tabellen nedenfor svarer provisionen til et årligt beløb på hhv. 
100, 1.000, 2.500 og 10.000 kr.

Estimerede investeringsomkostninger 
– løbende fondsomkostninger på 2,0%

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
179,00 kr.

(1,82%) 
238,00 kr.

(2,43%)
179,00 kr.

(1,82%) 
596,00 kr.

(6,33%)
343,00 kr.

(3,85%)
289,00 kr.

(3,41%)

100.000 kr. 
900,00 kr. 

(0,91%) 
2.375,00 kr. 

(2,43%)
900,00 kr. 

(0,91%) 
4.175,00 kr. 

(4,36%)
2.883,00 kr. 

(3,17%)
2.557,00 kr. 

(2,98%)

250.000 kr.
2.250,00 kr. 

(0,91%) 
5.938,00 kr. 

(2,43%)
2.250,00 kr. 

(0,91%) 
10.438,00 kr. 

(4,36%)
7.207,00 kr. 

(3,17%)
6.441,00 kr. 

(2,98%)

1.000.000 kr.
9.000,00 kr.

(0,91%) 
22.813,00 kr. 

(2,33%)
9.000,00 kr.

(0,91%) 
40.813,00 kr. 

(4,25%)
27.949,00 kr. 

(3,06%)
24.938,00 kr. 

(2,87%)

Investeret 
beløb

Omkostninger 
ved køb

Årlige løbende 
omkostninger

Omkostninger 
ved salg Gennemsnitlige årlige omkostninger

Investér i 1 år Investér i 3 år Investér i 5 år

10.000 kr.
330,00 kr.

(3,41%) 
238,00 kr.

(2,43%)
330,00 kr.

(3,41%) 
898,00 kr.

(9,86%)
435,00 kr.

(5,04%)
340,00 kr.

(4,17%)

100.000 kr. 
1.050,00 kr. 

(1,06%) 
2.375,00 kr. 

(2,43%)
1.050,00 kr. 

(1,06%) 
4.475,00 kr. 

(4,68%)
2.976,00 kr. 

(3,28%)
2.629,00 kr. 

(3,06%)

250.000 kr.
2.625,00 kr. 

(1,06%) 
5.938,00 kr. 

(2,43%)
2.625,00 kr. 

(1,06%) 
11.188,00 kr. 

(4,68%)
7.441,00 kr. 

(3,28%)
6.573,00 kr. 

(3,06%)

1.000.000 kr.
10.500,00 kr.

(1,06%) 
22.813,00 kr. 

(2,33%)
10.500,00 kr.

(1,06%) 
43.813,00 kr. 

(4,58%)
28.886,00 kr. 

(3,17%)
25.486,00 kr. 

(2,94%)

Når du investerer via en rådgiver

Når du selv investerer online
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