Omkostningsoverblik
Ve d i nve s te r i n g e r i Fy n s ke B a n k
/s e p te m b e r 2 0 1 8

Overblikket på de følgende sider giver dig en oversigt over de estimerede omkostninger, der er forbundet med
handel og opbevaring af udvalgte værdipapirer med personlig betjening i Fynske Bank.
I forbindelse med investeringer er der omkostninger, når du køber og sælger et værdipapir. Hertil kan der være
nogle løbende omkostninger så længe papiret bliver opbevaret i depotet. Omkostningerne kan variere afhængig
af hvilket investeringsprodukt der investeres i.
De vejledende beregninger er baseret på standardpriser fra Fynske Banks prisoversigt.
I overblikket er der estimeret omkostningerne ud fra en investeringsperiode på 1 år og 7 år samt på en investering
på henholdsvis 50.000 kr. og 250.000 kr.

Indhold:
Side 3 Dansk obligation
Side 4 Dansk aktie
Side 5 Udenlandsk aktie
Side 6 Obligationsbaseret investeringsfond
Side 7 Aktiebaseret investeringsfond

side 2 af 7

Dansk obligation
Herunder omkostningseksempel på investering i en almindelig dansk realkreditobligation. Med investeringsperiode på 1 år og 7 år og en investering på henholdsvis 50.000 kr. og 250.000 kr.
Investering med personlig betjening

Investeret
beløb

50.000 kr.

250.000 kr.

Omkostninger
ved køb

Årlige løbende
omkostninger

Omkostninger
ved salg

Anslåede
omkostninger ved
investering i 1 år

Anslåede
omkostninger ved
investering i 7 år

175 kr.

219 kr.

175 kr.

569 kr.

269 kr.

0,35 %

0,44 %

0,35 %

1,14 %

0,54 %

375 kr.

219 kr.

375 kr.

969 kr.

326 kr.

0,15 %

0,09 %

0,15 %

0,39 %

0,13 %

Her finder du et overblik over de omkostninger som almindeligvis udgør omkostningerne i ovenstående
omkostningsoverblik.
Estimeret omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Gebyret betaler du i forbindelse med gennemførelse af en handel.
Tillæg/fradrag: En omkostning som typisk betales ved gennemførelse af en handel i obligationer, hvor
der tages et tillæg eller fradrag i forhold til handelsprisen.
Estimeret årlige løbende omkostninger:
Depotgebyrer: Gebyr som betales for opbevaring af et investeringsprodukt i depot og ved ændringer i
beholdningen.
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Dansk aktie
Herunder omkostningseksempel på investering i en noteret dansk aktie. Med investeringsperiode på 1 år
og 7 år og en investering på henholdsvis 50.000 kr. og 250.000 kr.
Investering med personlig betjening

Investeret
beløb

50.000 kr.

250.000 kr.

Omkostninger
ved køb

Årlige løbende
omkostninger

Omkostninger
ved salg

Anslåede
omkostninger ved
investering i 1 år

Anslåede
omkostninger ved
investering i 7 år

375 kr.

25 kr.

375 kr.

775 kr.

111 kr.

0,75 %

0,05 %

0,75 %

1,55 %

0,22 %

1.250 kr.

25 kr.

1.250 kr.

2.525kr.

361 kr.

0,50 %

0,01 %

0,50 %

1,01 %

0,14 %

Her finder du et overblik over de omkostninger som almindeligvis udgør omkostningerne i ovenstående
omkostningsoverblik.
Estimeret omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Gebyret betaler du i forbindelse med gennemførelse af en handel.
Estimeret årlige løbende omkostninger:
Depotgebyrer: Gebyr som betales for opbevaring af et investeringsprodukt i depot og ved ændringer i
beholdningen.

side 4 af 7

Udenlandsk aktie
Herunder omkostningseksempel på investering i en udenlandsk aktie. Med investeringsperiode på 1 år
og 7 år og en investering på henholdsvis 50.000 kr. og 250.000 kr.
Investering med personlig betjening

Investeret
beløb

50.000 kr.

250.000 kr.

Omkostninger
ved køb

Årlige løbende
omkostninger

Omkostninger
ved salg

Anslåede
omkostninger ved
investering i 1 år

Anslåede
omkostninger ved
investering i 7 år

500 kr.

219 kr.

500 kr.

1.219 kr.

362 kr.

1,00 %

0,44 %

1,00 %

2,44 %

0,72 %

2.500 kr.

625 kr.

2.500 kr.

5.625 kr.

1.339 kr.

1,00 %

0,25 %

1,00 %

2,25 %

0,54 %

Her finder du et overblik over de omkostninger som almindeligvis udgør omkostningerne i ovenstående
omkostningsoverblik.
Estimeret omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Gebyret betaler du i forbindelse med gennemførelse af en handel.
Valutaomkostning: Veksel omkostning ved køb/salg af værdipapirer som handles i en udenlandsk valuta
Estimeret årlige løbende omkostninger:
Depotgebyrer: Gebyr som betales for opbevaring af et investeringsprodukt i depot og ved ændringer i
beholdningen.
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Obligationsbaseret investeringsfond
Herunder omkostningseksempel på investering i en obligationsbaseret investeringsfond med en årlig
løbende omkostning på 0,53 %. Med investeringsperiode på 1 år og 7 år og en investering på henholdsvis
50.000 kr. og 250.000 kr.
Investering med personlig betjening
Investeret
beløb

50.000 kr.

250.000 kr.

Omkostninger
ved køb

Årlige løbende
omkostninger

Omkostninger
ved salg

Anslåede
omkostninger ved
investering i 1 år

Anslåede
omkostninger ved
investering i 7 år

375 kr.

290 kr.

375 kr.

1.040 kr.

397 kr.

0,75 %

0,58 %

0,75 %

2,08 %

0,79 %

1.250 kr.

1.350 kr.

1.250 kr.

3.850 kr.

1.707 kr.

0,50 %

0,54 %

0,50 %

1,54 %

0,68 %

Her finder du et overblik over de omkostninger som almindeligvis udgør omkostningerne i ovenstående
omkostningsoverblik.
Estimeret omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Gebyret betaler du i forbindelse med gennemførelse af en handel.
Tillæg/fradrag: En omkostning som typisk betales ved gennemførelse af en handel i obligationer, hvor
der tages et tillæg eller fradrag i forhold til handelsprisen.
Tegnings-/indløsningsgebyr: En omkostning som typisk betales ved gennemførelse af en handel i investeringsbeviser fra en fond.
Estimeret årlige løbende omkostninger:
Depotgebyrer: Gebyr som betales for opbevaring at et investeringsprodukt i depot og ved ændringer i
beholdningen.
Løbende fondsomkostninger: En samlet omkostning som er forbundet ved investering i en investeringsfond i den periode værdipapiret beholdes.
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Aktiebaseret investeringsfond
Herunder omkostningseksempel på investering i en aktiebaseret investeringsfond med en årlig løbende
omkostning på 1 år og 7 år og en investering på henholdsvis 50.000 kr. og 250.000 kr.
Investering med personlig betjening

Investeret
beløb

50.000 kr.

250.000 kr.

Omkostninger
ved køb

Årlige løbende
omkostninger

Omkostninger
ved salg

Anslåede
omkostninger ved
investering i 1 år

Anslåede
omkostninger ved
investering i 7 år

375 kr.

1.065 kr.

375 kr.

1.815 kr.

1.172 kr.

0,75 %

2,13 %

0,75 %

3,63 %

2,34 %

1.250 kr.

5.225 kr.

1.250 kr.

7.725 kr.

5.582 kr.

0,50 %

2,09 %

0,50 %

3,09 %

2,23 %

Her finder du et overblik over de omkostninger som almindeligvis udgør omkostningerne i ovenstående
omkostningsoverblik.
Estimeret omkostninger ved køb og salg:
Kurtage: Gebyret betaler du i forbindelse med gennemførelse af en handel.
Tillæg/fradrag: En omkostning som typisk betales ved gennemførelse af en handel i obligationer, hvor
der tages et tillæg eller fradrag i forhold til handelsprisen.
Tegnings-/indløsningsgebyr: En omkostning som typisk betales ved gennemførelse af en handel i investeringsbeviser fra en fond.
Estimeret årlige løbende omkostninger:
Depotgebyrer: Gebyr som betales for opbevaring at et investeringsprodukt i depot og ved ændringer i
beholdningen.
Løbende fondsomkostninger: En samlet omkostning som er forbundet ved investering i en investeringsfond i den periode værdipapiret beholdes.
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