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Prislista 
Värdepapper/Finansiella instrument 

Om du ingått avtal med SEB Private Banking gällande rådgivande eller diskretionära depåer så gäller särskild prislista

Våra produkter - förvar

Enkla depån, Investeringssparkonto och Private Banking Self Service förvar 0 kr/år

150 kr/år

Servicekonto/Vp-konto:

IPS-depå (handel med värdepapper) 0,5 % av värdet i depån, max 400 kr/år 
(tas ut med 0,125 % per kvartal max 100 kr)

Övriga depåer, t.ex. Notariatdepå:
En ägare 400 kr/år (tas ut med 100 kr/kvartal)

600 kr/årTvå ägare
1 200 kr/årTre eller fler ägare, till exempel aktiesparklubb

Första kontot
50 kr/årAndra kontot
0 kr/år

Samägt konto 75 kr/konto och år*
25 kr/konto och år*Tredje kontot (och däröver)

* Kostnaden tas ut av Euroclear.

Fondkonto 0 kr/år

IPS-konto (handel med fondandelar)

Pris inkl. moms

Inlåningsränta Investeringssparkonto*

ISK Kapitalkonto

ISK Avkastningskonto

0 %

0 %

* Ränta vid tecknande av avtalet. Information om aktuell ränta vid varje tidpunkt finns på seb.se

Räntesats

Courtage

Courtage, %

--

-

-

- -

-

-

- -

--

Courtage, minCourtage, %Courtage, min

Svenska aktier, emissionsrätter och teckningsoptioner 1 0,09 % 20 kr

20 kr0,09 %Nordiska aktier 1, 2

Börshandlade certifikat, warranter, minifutures och minicertifikat 0,09 %

20 kr

20 kr0,09 %

0,09 %

20 kr

Kapitalskyddade placeringar t.ex. Aktieindexobligationer 3

Certifikat, bevis, konvertibler och övriga obligationer

0,09 %Börshandlade fonder 20 kr

Servicekonto/VP-konto 6Depå/ISK 4/IPS-depå 5
Vid handel på Internetbanken

Svenska aktier, emissionsrätter och teckningsoptioner 1 0,25 % 100 kr

100 kr0,25 %Nordiska aktier 1, 2 (endast via mäklarbordet)

Courtage, % Courtage, min

Övriga utländska aktier 2 (endast via mäklarbordet) 0,50 % 350 kr

Börshandlade certifikat, warranter, minifutures och minicertifikat 0,25 %

100 kr

0,25 %

100 kr0,25 %

0,25 %

100 kr

Kapitalskyddade placeringar t.ex. Aktieindexobligationer 3

Börshandlade fonder

Certifikat, bevis, konvertibler och övriga obligationer

100 kr

0,35 % 200 kr

--

Courtage, % Courtage, min

- -

0,35 %

200 kr

0,35 %

200 kr0,35 %

0,35 %

200 kr

200 kr

200 kr0,30 %200 kr0,30 %Premieobligationer 3

Depå/ISK 4/IPS-depå 5 Servicekonto/VP-konto 6
Vid handel på kontor/Telefonbank/Mäklarbordet

1 Handlas på reglerad marknad i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. 
2 Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma. 
3 Gäller vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden för courtage. Vid nyteckning, se produktblad. 
4 Handel på ett Investeringssparkonto, se förhandsinformation angående vilka instrument och marknader som är tillåtna. 
5 Handel på en IPS depå, se seb.se angående vilka instrument och marknader som är tillåtna. 
6 Handel via Internetbanken är inte möjlig. Orderläggning endast i svenska värdepapper och det tillkommer en administrationsavgift på 10 kr/affär. 
 Om SEB inte är kontoförande institut blir lägsta kurtaget 400 kr.
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Derivat

Indexoptioner: 
Belopp <50 000 kr 
Belopp > 50 000 kr 
Lägsta kurtage per affärsnota, köp 
Lägsta kurtage per affärsnota, utfärdande 
Clearingavgift per optionskontrakt

  
1,80 % 
1,30 % 
200 kr 
350 kr 
3,75 kr

  
1,80 % 
1,30 % 
200 kr 
350 kr 
0,75 % + 6 kr (min 7 kr, max 15 kr)

Aktieoptioner: 
Belopp <50 000 kr 
Belopp > 50 000 kr 
Lägsta kurtage per affärsnota, köp 
Lägsta kurtage per affärsnota, utfärdande 
Clearingavgift per optionskontrakt

Vid lösen av svenska derivat handlade via Nasdaq OMX betalar du vanligt aktiecourtage enligt ovan. 
Vid lösen av danska, norska och finska derivat är avgiften 0,075 % (utöver aktiecourtage), för övriga  
utländska derivat skiljer sig avgifter åt mellan olika marknadsplatser.

  
0,35 % 
0,02 %

Indexterminer: 
Av köpeskillingen 
Clearingavgift per kontrakt

  
0,20 % 
3,50 kr

Aktieterminer: 
Av köpeskillingen 
Clearingavgift av köpeskillingen

Courtage vid köp och försäljning

Courtage vid köp och försäljning

Externa fonder utanför SEB:s utbud 

Courtage, % Courtage, min Courtage, % Courtage, min
InternetbankenKontor/Telefon

Ej dagligt handlade fonder

Utländska fonder

Svenska fonder --500 kr0,35 %

--1 200 kr0,35 %

--1 200 kr0,65 %

Courtage vid köp och försäljning

Övriga kostnader

Restitutioner

Konverteringsavgift

Settlingsavgift

Överföring till annat institut/fondbolag av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment

Flytt av fonder till SEB från annat institut

Flytt av fonder från SEB till annat institut

Flytt av fonder till SEB från annat institut

0 kr/fondbolag

500 kr/fondbolag

500 kr/fond

Uttag ur depå (överföring till annat institut/fondbolag) av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

500 kr

1 500 kr

2 000 kr

900 kr/timmeÖvrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag 
som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader 

Pris inkl. moms

0 kr/flyttuppdrag

Flytt av fonder från SEB till annat institut 500 kr/flyttuppdrag

Fondkonto

IPS-konto (fonder)

Depå

Övrigt

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms

Strukturerade produkter 
Priset för produkten vad gäller courtage vid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan även 
årliga förvaltningsavgifter tillkomma. Se produktens faktablad och prospekt för mer information.  
Fonder 
Fonder är individuellt prissatta vad gäller courtage vid köp/försäljning, årlig förvaltningsavgift och eventuella prestations- 
baserade avgifter. Se fondens faktablad och prospekt för mer information. 
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