Danske bank išlaidų
atmintinė
Prieš investuojant prašome susipažinti su numatomomis išlaidomis

Geresnis išlaidų
suvokimas investuojant
per Danske Bank
Priimant investavimo sprendimus, svarbu žinoti visas galimų sandorių išlaidas. Būtent toks ir
yra šio vadovo tikslas: mūsų siekis yra užtikrinti, kad Jums kaip investuotojui būtų paprasta
gauti informaciją apie numatomas išlaidas investuojant į konkrečius vertybinius popierius, pvz.,
nuosavybės vertybinius popierius arba obligacijas.

Susipažinkite su numatomomis
išlaidomis prieš nuspręsdami kaip
investuoti
Kituose puslapiuose rasite numatomas išlaidas,
susijusias su įvairių vertybinių popierių įsigijimu ir
laikymu. Pateiktuose įvairių finansinių priemonių
išlaidų ir mokesčių pavyzdžiuose atskyrėme
išlaidas, susijusias su finansine priemone, ir
išlaidas, susijusias su investavimo paslaugomis.
Visos išlaidos pateikiamos nominalia suma ir
procentine bendros sumos išraiška.
Pateiktos išlaidos yra numatomos –
apskaičiuotos, remiantis tipinių sandorių
pavyzdžiais ir dabartiniu išlaidų lygiu. Vis dėlto,
vadovas pateikia gerą apžvalgą, kuri gali būti
naudinga sprendžiant kaip investuoti.

Jūsų individualūs kaštai gali skirtis
Atkreipiame dėmesį, kad visos išlaidos,
pateikiamos šioje apžvalgoje, yra pagrįstos
standartinėmis ir / arba vidutinėmis išlaidomis ir
mokesčiais, ir todėl neapima Jums asmeniškai
galimai taikomų nuolaidų. Todėl, Jūsų asmeninės
išlaidos gali skirtis nuo to, kas pateikta šiame
vadove.

Šio dokumento apimtis
Kai kurių produktų, pvz., valiutų keitimo finansinių
priemonių ir palūkanų normų finansinių priemonių,
išlaidų informacija nėra pateikiama šiame vadove –
ją rasite kituose dokumentuose, apibūdinančiuose
šias finansines priemones.

Turinys
FONDAI
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Obligacijų Fondai
Akcijų ir mišrūs fondai
AKCIJOS
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Išsivysčiusių šalių akcijos
Kitų šalių akcijos
Baltijos akcijos
OBLIGACIOS

14

Užsienio obligacijos
Užsienio obligacijos
Lietuvos obligacijos

Turėtumėte atkreipti dėmesį, kad kai kurie
mažiausių išlaidų vertybiniai popieriai nebūtinai
generuoja didžiausią grynąjį pelną. Taip pat, kai
kurie šiame vadove aprašomi vertybiniai popieriai
gali būti Jums netinkami, jei jie neatitinka Jūsų
investicinio profilio. Jūsų investicinį profilį nusako
Jūsų patirtis ir žinių lygis, jūsų galimybės patirti
nuostolius, priimtinas rizikos lygis, investavimo
laikotarpis ir investavimo tikslai. Mūsų patarėjai yra
pasirengę padėti nustatyti Jums tinkamus
investavimo sandorius.
Jei reikia daugiau informacijos, maloniai prašome
susisiekti su Danske bank atstovais.

Jei norite sužinoti tikslias išlaidas ir mokesčius,
susijusius su konkrečiu Jūsų svarstomu sandoriu,
kreipkitės į Danske bank.
Mes Jus informuosime apie Jūsų individualias
išlaidas reguliariai Jums siunčiamose ataskaitose.
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Fondai
Danske Invest Obligacijų Fondai

Išlaidų pavyzdžiai

Čia rasite išlaidų elementų, susijusių su finansine priemone ir su investavimo paslaugomis,
aprašymą.

Apačioje pateikti išlaidų sudedamųjų dalių pavyzdžiai nurodant iliustracines sumas ir
procentinę jų dalį.

Suma

Valiuta

Terminas

EUR

1 metai

Suma

Procentai

0

0

EUR 0.75 – 5.5

0.15 – 1.1%

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

EUR 0.75 – 5.5

0.15 – 1.1%

Suma

Procentai

EUR 0 – 2.5

0 – 0.5%

Nuolatinės išlaidos

0

0

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Mokesčiai už papildomas paslaugas

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Paskatos

EUR 0.0 – 2.08

0.0 – 0.42%

Investicinių/susijusių paslaugų išlaidos, iš viso

EUR 0.0 – 4.58

0.0 – 0.92%

EUR 0.75 – 10.08

0.15 – 2.02%

Finansinės priemonės aprašymas
Investicinis fondas yra bendrai investuotas turtas, priklausantis investicinio fondo turto vienetų
savininkams pagal turimų turto vienetų kiekio vertę.

500

Išlaidų ir mokesčių sudedamųjų dalių apžvalga
Investuojant per Danske Bank, bendros investavimo išlaidos gali būti susijusios su finansinėmis
priemonėmis ir su investicinėmis paslaugomis. Šios konkrečios finansinės priemonės atveju,
išlaidų sudedamosios dalys gali būti šios:
Finansinė priemonė

Fondo valdymo mokestis; narystės mokestis; papildomas atlygis bankui už platinimą;
Galimas išpirkimo mokestis.

Vienkartinės išlaidos
Nuolatinės išlaidos

Su finansine priemone susijusios išlaidos, iš viso

Atkreipkite dėmesį
Šiame puslapyje esančios kainos yra išlaidų, susijusių su tam tikrais finansiniais instrumentais,
pavyzdžiai. Individualios išlaidos gali skirti priklausomai nuo vyraujančių rinkos sąlygų, finansinio
instrumento termino, valiutos kurso, Danske Bank kredito politikos, jūsų verslo apimties su Danske Bank
bei nuo kitų bendrinių verslo sąlygų. Jei norėtumėte gauti individualios informacijos apie tikslius kaštus,
susijusius su konkrečiu sandoriu, kurį ketinate sudaryti, prašome susisiekti su Jūsų nuolatiniu Danske
Bank atstovu.

Investicinės ir susijusios paslaugos

Vienkartinės išlaidos

Išlaidos ir mokesčiai, iš viso

4

5

Fondai
Akcijų ir mišrūs fondai

Išlaidų pavyzdžiai

Čia rasite išlaidų elementų, susijusių su finansine priemone ir su investavimo paslaugomis,
aprašymą.

Apačioje pateikti išlaidų sudedamųjų dalių pavyzdžiai nurodant iliustracines sumas ir
procentinę jų dalį.

Suma

Valiuta

Terminas

500

EUR

1 metai

Suma

Procentai

0

0

EUR 0.5 – 16.5

0.1 – 3.3%

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

EUR 0.5 – 16.5

0.1 – 3.3%

Suma

Procentai

EUR 0 – 15

0 – 3.0%

Nuolatinės išlaidos

0

0

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Mokesčiai už papildomas paslaugas

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

EUR 0.63 – 7

0.13 – 1.4%

EUR 0.63 – 22

0.13 – 4.4%

Finansinės priemonės aprašymas
Investicinis fondas yra bendrai investuotas turtas, priklausantis investicinio fondo turto vienetų
savininkams pagal turimų turto vienetų kiekio vertę.
Išlaidų ir mokesčių sudedamųjų dalių apžvalga
Investuojant per Danske Bank, bendros investavimo išlaidos gali būti susijusios su finansinėmis
priemonėmis ir su investicinėmis paslaugomis. Šios konkrečios finansinės priemonės atveju,
išlaidų sudedamosios dalys gali būti šios:
Fondo valdymo mokestis; narystės mokestis; papildomas atlygis bankui už platinimą.
Galimas išpirkimo mokestis.

Finansinė priemonė

Vienkartinės išlaidos
Nuolatinės išlaidos

Su finansine priemone susijusios išlaidos, iš viso

Atkreipkite dėmesį
Šiame puslapyje esančios kainos yra išlaidų, susijusių su tam tikrais finansiniais instrumentais,
pavyzdžiai. Individualios išlaidos gali skirti priklausomai nuo vyraujančių rinkos sąlygų, finansinio
instrumento termino, valiutos kurso, Danske Bank kredito politikos, jūsų verslo apimties su Danske Bank
bei nuo kitų bendrinių verslo sąlygų. Jei norėtumėte gauti individualios informacijos apie tikslius kaštus,
susijusius su konkrečiu sandoriu, kurį ketinate sudaryti, prašome susisiekti su Jūsų nuolatiniu Danske
Bank atstovu.

Investicinės ir susijusios paslaugos

Vienkartinės išlaidos

Paskatos
Investicinių/susijusių paslaugų išlaidos, iš viso
Išlaidos ir mokesčiai, iš viso
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EUR 1.13 – 38.5

0.23 – 7.7%
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Išlaidų pavyzdžiai
					

Apačioje pateikti išlaidų sudedamųjų dalių pavyzdžiai nurodant iliustracines sumas ir
procentinę jų dalį.

Finansinės priemonės aprašymas
Akcija - vertybinis popierius, nurodantis, jog akcijos savininkui priklauso proporcinga akcinės
bendrovės dalis. Akcijos turėjimas suteikia tam tikras teises, pavyzdžiui, teisę į dalį įmonės
paskirstomo pelno bei balsavimo teisę pagrindiniuose akcininkų susirinkimuose.
Išlaidų ir mokesčių sudedamųjų dalių apžvalga
Investuojant per Danske Bank, bendros investavimo išlaidos gali būti susijusios su finansinėmis
priemonėmis ir su investicinėmis paslaugomis. Šios konkrečios finansinės priemonės atveju, išlaidų
sudedamosios dalys gali būti šios:
Įsigijimo komisiniai, saugojimo mokestis.
Galimi pardavimo komisiniai.
Ši apžvalga apima Airijos, Austrijos, Australijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Honkongo,
Ispanijos, Italijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos,
Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Singapūro, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos ir
Vokietijos akcijas.

Suma

Valiuta

10 000

EUR

Terminas
1 metai

Finansinė priemonė
Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

0

0

Nuolatinės išlaidos

0

0

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Su finansine priemone susijusios išlaidos, iš viso

0

0

Atkreipkite dėmesį
Šiame puslapyje esančios kainos yra išlaidų, susijusių su tam tikrais finansiniais instrumentais,
pavyzdžiai. Individualios išlaidos gali skirti priklausomai nuo vyraujančių rinkos sąlygų, finansinio
instrumento termino, valiutos kurso, Danske Bank kredito politikos, jūsų verslo apimties su Danske Bank
bei nuo kitų bendrinių verslo sąlygų. Jei norėtumėte gauti individualios informacijos apie tikslius kaštus,
susijusius su konkrečiu sandoriu, kurį ketinate sudaryti, prašome susisiekti su Jūsų nuolatiniu Danske
Bank atstovu.
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Investicinės ir susijusios paslaugos
Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

EUR 50

0.5%

Nuolatinės išlaidos

EUR 18

0.18%

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Mokesčiai už papildomas paslaugas

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Paskatos

0

0

Investicinių/susijusių paslaugų išlaidos, iš viso

EUR 68

0.68%

Išlaidos ir mokesčiai, iš viso

EUR 68

0.68%
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Išlaidų pavyzdžiai
					

Apačioje pateikti išlaidų sudedamųjų dalių pavyzdžiai nurodant iliustracines sumas ir
procentinę jų dalį.

Finansinės priemonės aprašymas
Akcija - vertybinis popierius, nurodantis, jog akcijos savininkui priklauso proporcinga akcinės
bendrovės dalis. Akcijos turėjimas suteikia tam tikras teises, pavyzdžiui, teisę į dalį įmonės
paskirstomo pelno bei balsavimo teisę pagrindiniuose akcininkų susirinkimuose.
Išlaidų ir mokesčių sudedamųjų dalių apžvalga
Investuojant per Danske Bank, bendros investavimo išlaidos gali būti susijusios su finansinėmis
priemonėmis ir su investicinėmis paslaugomis. Šios konkrečios finansinės priemonės atveju, išlaidų
sudedamosios dalys gali būti šios:
Įsigijimo komisiniai, saugojimo mokestis.
Galimi pardavimo komisiniai.
Ši apžvalga apima Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Pietų Afrikos Respublikos akcijas.

Suma

Valiuta

10 000

EUR

Terminas
1 metai

Finansinė priemonė
Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

0

0

Nuolatinės išlaidos

0

0

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Su finansine priemone susijusios išlaidos, iš viso

0

0

Atkreipkite dėmesį
Šiame puslapyje esančios kainos yra išlaidų, susijusių su tam tikrais finansiniais instrumentais,
pavyzdžiai. Individualios išlaidos gali skirti priklausomai nuo vyraujančių rinkos sąlygų, finansinio
instrumento termino, valiutos kurso, Danske Bank kredito politikos, jūsų verslo apimties su Danske Bank
bei nuo kitų bendrinių verslo sąlygų. Jei norėtumėte gauti individualios informacijos apie tikslius kaštus,
susijusius su konkrečiu sandoriu, kurį ketinate sudaryti, prašome susisiekti su Jūsų nuolatiniu Danske
Bank atstovu.
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Investicinės ir susijusios paslaugos
Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

EUR 50

0.5%

Nuolatinės išlaidos

EUR 48

0.48%

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Mokesčiai už papildomas paslaugas

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Paskatos

0

0

Investicinių/susijusių paslaugų išlaidos, iš viso

EUR 98

0.98%

Išlaidos ir mokesčiai, iš viso

EUR 98

0.98%
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Išlaidų pavyzdžiai
Apačioje pateikti išlaidų sudedamųjų dalių pavyzdžiai nurodant iliustracines sumas ir
procentinę jų dalį.

Suma

Valiuta

5 000

EUR

1 metai

Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

0

0

Nuolatinės išlaidos

0

0

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Su finansine priemone susijusios išlaidos, iš viso

0

0

Suma

Procentai

EUR 20

0.4%

EUR 5.76

0.12%

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Mokesčiai už papildomas paslaugas

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Paskatos

0

0

Investicinių/susijusių paslaugų išlaidos, iš viso

EUR 25.76

0.52%

Išlaidos ir mokesčiai, iš viso

EUR 25.76

0.52%

Finansinės priemonės aprašymas
Akcija - vertybinis popierius, nurodantis, jog akcijos savininkui priklauso proporcinga akcinės
bendrovės dalis. Akcijos turėjimas suteikia tam tikras teises, pavyzdžiui, teisę į dalį įmonės
paskirstomo pelno bei balsavimo teisę pagrindiniuose akcininkų susirinkimuose.
Išlaidų ir mokesčių sudedamųjų dalių apžvalga
Investuojant per Danske Bank, bendros investavimo išlaidos gali būti susijusios su finansinėmis
priemonėmis ir su investicinėmis paslaugomis. Šios konkrečios finansinės priemonės atveju, išlaidų
sudedamosios dalys gali būti šios:

Finansinė priemonė:

Įsigijimo komisiniai, saugojimo mokestis.
Galimi pardavimo komisiniai.
Ši apžvalga apima Estijos, Latvijos ir Lietuvos akcijas.

Terminas

Atkreipkite dėmesį
Šiame puslapyje esančios kainos yra išlaidų, susijusių su tam tikrais finansiniais instrumentais,
pavyzdžiai. Individualios išlaidos gali skirti priklausomai nuo vyraujančių rinkos sąlygų, finansinio
instrumento termino, valiutos kurso, Danske Bank kredito politikos, jūsų verslo apimties su Danske Bank
bei nuo kitų bendrinių verslo sąlygų. Jei norėtumėte gauti individualios informacijos apie tikslius kaštus,
susijusius su konkrečiu sandoriu, kurį ketinate sudaryti, prašome susisiekti su Jūsų nuolatiniu Danske
Bank atstovu.

Investicinės ir susijusios paslaugos

Vienkartinės išlaidos
Nuolatinės išlaidos
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Išlaidų pavyzdžiai
Apačioje pateikti išlaidų sudedamųjų dalių pavyzdžiai nurodant iliustracines sumas ir
procentinę jų dalį.

Suma

Valiuta

100 000

EUR

1 metai

Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

0

0

Nuolatinės išlaidos

0

0

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Su finansine priemone susijusios išlaidos, iš viso

0

0

Suma

Procentai

EUR 0 – 500

0 – 0.5%

EUR 120

0.12%

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Mokesčiai už papildomas paslaugas

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Paskatos

0

0

Investicinių/susijusių paslaugų išlaidos, iš viso

EUR 120 – 620

0.12 – 0.62%

Išlaidos ir mokesčiai, iš viso

EUR 120 – 620

0.12 – 0.62%

Finansinės priemonės aprašymas
Obligacija - tai vertybinis popierius, kuriuo remiantis obligacijos emitentas privalo grąžinti nominalią
obligacijos vertę bei sumokėti obligacijos palūkanas praėjus sutartam terminui (investuotojas
paskolina pinigus obligacijos emitentui). Pagrindinės obligacijų rūšys yra obligacijos su fiksuotomis
palūkanomis, su kintančiomis palūkanomis arba nulinio kupono obligacijos (investicinė grąža
gaunama iš skirtumo tarp obligacijos emisijos vertės ar pirkimo kainos bei obligacijos nominalios
pardavimo kainos termino pabaigoje)
Išlaidų ir mokesčių sudedamųjų dalių apžvalga
Investuojant per Danske Bank, bendros investavimo išlaidos gali būti susijusios su finansinėmis
priemonėmis ir su investicinėmis paslaugomis. Šios konkrečios finansinės priemonės atveju, išlaidų
sudedamosios dalys gali būti šios:
OĮsigijimo marža, saugojimo mokestis. Galima pardavimo marža.
Ši apžvalga apima Austrijos, Australijos, Airijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Honkongo,
Ispanijos, Italijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos,
Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Singapūro, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos bei
Vokietijos obligacijas.

Terminas

Finansinė priemonė:

Investicinės ir susijusios paslaugos

Atkreipkite dėmesį
Šiame puslapyje esančios kainos yra išlaidų, susijusių su tam tikrais finansiniais instrumentais,
pavyzdžiai. Individualios išlaidos gali skirti priklausomai nuo vyraujančių rinkos sąlygų, finansinio
instrumento termino, valiutos kurso, Danske Bank kredito politikos, jūsų verslo apimties su Danske Bank
bei nuo kitų bendrinių verslo sąlygų. Jei norėtumėte gauti individualios informacijos apie tikslius kaštus,
susijusius su konkrečiu sandoriu, kurį ketinate sudaryti, prašome susisiekti su Jūsų nuolatiniu Danske
Bank atstovu.
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Vienkartinės išlaidos
Nuolatinės išlaidos

15

Obligacijos
Užsienio obligacijos – kitos šalys

Išlaidų pavyzdžiai

Čia rasite išlaidų elementų, susijusių su finansine priemone ir su investavimo paslaugomis,
aprašymą.

Apačioje pateikti išlaidų sudedamųjų dalių pavyzdžiai nurodant iliustracines sumas ir
procentinę jų dalį.

Suma

Valiuta

Terminas

100 000

EUR

1 metai

Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

0

0

Nuolatinės išlaidos

0

0

Finansinės priemonės aprašymas
Obligacija tai vertybinis popierius, kuriuo remiantis obligacijos emitentas privalo grąžinti nominalią
obligacijos vertę bei sumokėti obligacijos palūkanas pagal sutartą terminą (investuotojas paskolina
pinigus obligacijos emitentui). Pagrindinės obligacijų rūšys yra obligacijos su fiksuotomis
palūkanomis, su kintančiomis palūkanomis arba nulinio kupono obligacijos (investicinė grąža
gaunama iš skirtumo tarp obligacijos emisijos vertės ar pirkimo kainos bei obligacijos nominalios
pardavimo kainos termino pabaigoje)
Išlaidų ir mokesčių sudedamųjų dalių apžvalga
Investuojant per Danske Bank, bendros investavimo išlaidos gali būti susijusios su finansinėmis
priemonėmis ir su investicinėmis paslaugomis. Šios konkrečios finansinės priemonės atveju, išlaidų
sudedamosios dalys gali būti šios:
Įsigijimo marža, saugojimo mokestis. Galima pardavimo marža.

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Ši apžvalga apima Bosnijos, Bulgarijos, Čekijos, Islandijos, Izraelio, Kipro, Kroatijos, Lenkijos, Pietų
Afrikos Respublikos, Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos ir kitų šalių
(išskyrus Rusijos ir Ukrainos) obligacijas ir euroobligacijas.

Papildomos išlaidos

0

0

Su finansine priemone susijusios išlaidos, iš viso

0

0

Atkreipkite dėmesį

Investicinės ir susijusios paslaugos
Suma

Procentai

EUR 0 – 500

0 – 0.5%

EUR 360

0.36%

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Mokesčiai už papildomas paslaugas

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Paskatos

0

0

Investicinių/susijusių paslaugų išlaidos, iš viso

EUR 360 – 860

0.36 – 0.86%

Išlaidos ir mokesčiai, iš viso

EUR 360 – 860

0.36 – 0.86%

Šiame puslapyje esančios kainos yra išlaidų, susijusių su tam tikrais finansiniais instrumentais,
pavyzdžiai. Individualios išlaidos gali skirti priklausomai nuo vyraujančių rinkos sąlygų, finansinio
instrumento termino, valiutos kurso, Danske Bank kredito politikos, jūsų verslo apimties su Danske Bank
bei nuo kitų bendrinių verslo sąlygų. Jei norėtumėte gauti individualios informacijos apie tikslius kaštus,
susijusius su konkrečiu sandoriu, kurį ketinate sudaryti, prašome susisiekti su Jūsų nuolatiniu Danske
Bank atstovu.
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Finansinė priemonė:

Vienkartinės išlaidos
Nuolatinės išlaidos

17

Obligacijos
Lietuvos obligacijos

Išlaidų pavyzdžiai

Čia rasite išlaidų elementų, susijusių su finansine priemone ir su investavimo paslaugomis,
aprašymą.

Apačioje pateikti išlaidų sudedamųjų dalių pavyzdžiai nurodant iliustracines sumas ir
procentinę jų dalį.

Suma

Valiuta

100 000

EUR

1 metai

Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

0

0

Nuolatinės išlaidos

0

0

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Su finansine priemone susijusios išlaidos, iš viso

0

0

Suma

Procentai

Vienkartinės išlaidos

EUR 50

0.05%

Nuolatinės išlaidos

EUR 72

0.07%

Visos su sandoriu susijusios išlaidos

0

0

Mokesčiai už papildomas paslaugas

0

0

Papildomos išlaidos

0

0

Paskatos

0

0

Investicinių/susijusių paslaugų išlaidos, iš viso

EUR 122

0.12%

Išlaidos ir mokesčiai, iš viso

EUR 122

0.12%

Finansinės priemonės aprašymas
Obligacija - tai vertybinis popierius, kuriuo remiantis obligacijos emitentas privalo grąžinti nominalią
obligacijos vertę bei sumokėti obligacijos palūkanas pasibaigus sutartam terminui (investuotojas
paskolina pinigus obligacijos emitentui). Pagrindinės obligacijų rūšys yra obligacijos su fiksuotomis
palūkanomis, su kintančiomis palūkanomis arba nulinio kupono obligacijos (investicinė grąža
gaunama iš skirtumo tarp obligacijos emisijos vertės ar pirkimo kainos bei obligacijos nominalios
pardavimo kainos termino pabaigoje)
Išlaidų ir mokesčių sudedamųjų dalių apžvalga
Investuojant per Danske Bank, bendros investavimo išlaidos gali būti susijusios su finansinėmis
priemonėmis ir su investicinėmis paslaugomis. Šios konkrečios finansinės priemonės atveju, išlaidų
sudedamosios dalys gali būti šios:
Įsigijimo komisiniai (įsigijimo iš antrinės rinkos), saugojimo mokestis.
Galimi pardavimo komisiniai.

Atkreipkite dėmesį
Šiame puslapyje esančios kainos yra išlaidų, susijusių su tam tikrais finansiniais instrumentais,
pavyzdžiai. Individualios išlaidos gali skirti priklausomai nuo vyraujančių rinkos sąlygų, finansinio
instrumento termino, valiutos kurso, Danske Bank kredito politikos, jūsų verslo apimties su Danske Bank
bei nuo kitų bendrinių verslo sąlygų. Jei norėtumėte gauti individualios informacijos apie tikslius kaštus,
susijusius su konkrečiu sandoriu, kurį ketinate sudaryti, prašome susisiekti su Jūsų nuolatiniu Danske
Bank atstovu.
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Terminas

Finansinė priemonė

Investicinės ir susijusios paslaugos
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Šį leidinį parengė Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Danske Bank A/S Latvijos filialas ir Danske Bank A/S Estijos filialas. Danske Bank A/S veiklą
prižiūri Danijos Finansų priežiūros tarnyba (Finanstilsynet).
Šis leidinys nelaikomas sutartimi ir jo pagrindu skaitytojui nėra suteikiamos teisės, ir jis turi būti skaitomas ir suprantamas atsižvelgiant į kliento
ir Danske Bank A/S santykių visumą.
Šis leidinys parengtas ir skirtas esamų ir potencialių klientų Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje naudojimui.
Šis leidinys nėra pasiūlymas ar raginimas pateikti pasiūlymą pirkti ar parduoti kokią nors finansinę priemonę ar sudaryti bet kokią sutartį ar
susitarimą dėl finansinės priemonės are investavimo paslaugų. Bet kokia nuoroda į finansinę priemonę ir (ar) konkretų emitentą neturi būti
suprantama kaip rekomendacija pirkti ar parduoti, siūlymas pirkti, siūlymas parduoti ar raginimas pateikti pasiūlymą pirkti ar parduoti bet kokią
finansinę priemonę, pateiktą emitento.
Šis leidinys nėra ir negali būti aiškinamas kaip konsultacija dėl investavimo ir neturėtų būti skaitytojui vieninteliu pagrindu priimti investavimo
sprendimą ar apsispręsti dėl investavimo paslaugų sutarties sudarymo. Šiame leidinyje nėra pateikiama pakankama informacija, kad būtų
priimtas investavimo sprendimas. Prieš priimdamas investavimo sprendimą ar apsispręsdamas dėl investavimo paslaugų sutarties sudarymo,
skaitytojas raginamas ieškoti patarimo.
Šis leidinys nėra skirtas konkrečiam asmeniui. Šis leidinys parengtas remiantis standartinėmis ir (ar) vidutinėmis išlaidomis ir mokesčiais bei
grindžiamas tam tikrais investuotojo elgesio ir rinkos sąlygų vertinimais ir prielaidomis.
Nors ir protingų pastangų dėka šis leidinys parengtas siekiant užtikrinti, kad jo turinys būtų sąžiningas, teisingas ir neklaidinantis, tačiau nėra
pateikiama jokių garantijų dėl jo turinio tikslumo ar išsamumo, ir todėl neprisiimama jokios atsakomybės dėl nuostolių, atsirasiančių dėl rėmimosi
šiuo leidiniu.
Skaitytojas taip pat turėtų žinoti, kad Danske Bank, kaip pasaulinis bankinių, investavimo valdymo, rizikos valdymo ir konsultavimo paslaugų
teikėjas instituciniams, profesionaliems ir mažmeniniams (neprofesionaliems) klientams, užsiima plataus spektro veikla. Nors Danske Bank ryšiai
ir veikla gali padėti pasiūlyti patrauklias galimybes ir paslaugas, tačiau šie ryšiai ir veikla sąlygoja jiems būdingus interesų konfliktus.
Šio leidinio turinys skirtas skaitytojo asmeniam nekomerciniam naudojimui.
Visos teisės, įskaitant autorines teises, į šio leidinio turinį priklauso ir šiuo tikslu kontroliuojamos Danske Bank. Skaitytojas gali atsisiųsti ir
atsispausdinti bei pasidaryti šio leidinio kopijas.
© 2018 Danske Bank A/S. Visos teisės saugomos.
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Cēsu iela 31/8, Riga, Latvija
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