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Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan vӕre vanskeligt at forstå.  
Hvad dette produkt drejer sig om? 

Type: Salg af 6 måneders FX swap på NOKDKK valutakryds med en hovedstol på 100.000 NOK og en terminskurs på 0,6753.
Mål: Kan anvendes til at udnytte overskudslikviditet i én valuta til placering i én anden.
Forventet detailinvestor: Erhvervskunder
Ret til nedlukning af kontrakt af Den Jyske Sparekasse: Udstederen har ret til ensidigt at førtidsterminere afdækningsinstrumentet efter nærmere aftalte
vilkår.
Automatisk nedlukning af kontrakt.: Det kan fremgå af din rammeaftale, at kontrakten automatisk kan lukkes ned efter nærmere aftalte vilkår.
Løbetid: Løbetiden er 6 måneder. 

Dokument med central information
Formål
Dette dokument indeholder central information om dette afdækningsinstrument. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til
formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne
produktet med andre afdækningsprodukter.

Produkt: FX Swap 6M - Salg - NOKDKK
Udstederen: Den Jyske Sparekasse Tilsynsmyndigheder: Finanstilsynet
www.djs.dk: www.djs.dk KID Produktions dato: 01-10-2020
Telefonnummer: Ring pà 76720965 for yderligere oplysninger.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator
Lavere risiko Højere risiko

1 2 3 4 5 6 7

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 6 måneder. Den faktiske risiko kan
variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt og din tilbagebetaling kan blive mindre.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe
penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

●

Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, som modsvarer risikoklassen den højeste.●

Dermed  vurderes  de  mulige  tab  ved  den  fremtidige  performance  på  et  meget  højt  niveau,  og  dårlige  markedsbetingelser  påvirker  med  stor
sandsynlighed ikke påvirker udsteder's evne til at betale dig.

●

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem
de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

●

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.●

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.●

Resultatscenarier
Den fremtidige markedsudvikling kan ikke forudsiges. De viste scenarier er skøn baseret på de seneste historiske resultater. Faktiske afkast kan blive lavere.

Nominelt beløb [NOK 100.000]

Scenarier 6 måneder

Stressscenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger NOK -43.410,35

Gennemsnitligt afkast hvert ȧr -86,82 %

Ufordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger NOK -6.636,46

Gennemsnitligt afkast hvert ȧr -13,27 %

Moderat scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger NOK 883,07

Gennemsnitligt afkast hvert ȧr 1,77%

Fordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger NOK 9.653,37

Gennemsnitligt afkast hvert ȧr 19,31%

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 6 måneder, under forskellige scenarier, hvis du afdækker 100.000 NOK.●

De viste scenarier illustrerer, hvorledes din afdækning kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter.●

De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af
udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder produktet.

●

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at
betale dig.

●
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Dette produkt kan ikke uden videre indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis du indløser før 6 måneder. Enten kan
du ikke indløse førtidigt, eller du skal betale store omkostninger eller lide et stort tab, hvis du gør det.

●

De viste tal inkluderer omkostningerne til selve produktet, men indeholder muligvis ikke alle omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør.
Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

●

Hvad sker der, hvis Den Jyske Sparekasse ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Produktet er ikke omfattet af nogen garantiordning. I tilfælde af konkurs, kan du tabe hele markedsværdien.

Hvilke omkostninger er der?
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har på produktets markedsværdi. De samlede omkostninger omfatter
engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid
Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om
disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Nominelt beløb [NOK 100.000]

Scenarier Hvis du indløser efter 6 måneder

Samlede omkostninger NOK 440,00

Afkastforringelse (RIY) pr. år 0,88%

Omkostningernes sammensӕtning
Nedenstående tabel viser: 

hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige
omkostningstyper. 

●

betydningen af de forskellige omkostningskategorier.●

Denne tabel viser afkastforringelsen pr.ȧr

Engangsomkostninger Entry-omkostninger 0,88% Effekten af omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen.

Exit-omkostninger 0,00%
Effekten  af  omkostninger  ved  nedlukning  af  din  afdækning  på
udløbstidspunktet.

Løbende omkostninger
Porteføjetransaktions-
omkostninger

0,00%
Effekten  af  omkostninger  ved  vores  køb  og  salg  af  underliggende
investeringer i forbindelse med produktet.

Andre løbende omkostninger 0,00%
Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte din
afdækning og omkostningerne i afsnit II.

Hvor lӕnge bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 6 måneder

Investor har mulighed for at opsige aftalen før udløb af den anbefalede investeringsperiode. Dette kan ske til den aktuelle markedsværdi. Der betales exit
omkostninger, hvis aftalen opsiges før udløb. Produkt er et OTC produkt, der er tilpasset kundens investeringsperiode.

Hvordan kan jeg klage?
Skulle der opstå en situation, hvor du ikke er tilfreds med vores produkter, ydelser eller behandlingen af en sag, håber vi, at du i første omgang vil drøfte sagen
med din rådgiver i din lokale filial. Er du fortsat uenig i sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, har du mulighed for at kontakte
sparekassens klageansvarlige. Du kan bede din filial sørge for at henvise dig, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.
Du kan skrive til den klageansvarlige på klageansvarlig@djs.dk
eller sende et brev til:
Den Jyske Sparekasse Att.: Den klageansvarlige Borgergade 3, 7200 Grindsted

Anden relevant information
Dette dokument kan ikke stå alene. Vi henviser til udleveret rådgivningsmateriale samt faktaark.
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