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Indlån Nom. årlig rente 

Ratepension -0,600% 

Aldersopsparing -0,600% 

Kapitalpension -0,600% 

Selvpension SPM 

Indlån 

SEB’s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af T/N-renten (Tomorrow/Next), som løbende opdateres på 

www.dfbf.dk/dfbf-benchmarks/rates. På indlån fratrækkes T/N-renten 0,10%. På udlån kan SPM aldrig blive negativ. 

 

Indlånsrente p.t.: -0,600% p.a. (negativ) 

Negative kreditrenter tilskrives kvartalsvis — pr. 31. marts, 30. juni,      

30. september og 31. december. 

 

Plus-konto 

Der kan på én enkelt konto pr. kunde indestå op til 1.000.000 kr. uden 

beregning af negativ kreditrente. Kontoen betegnes ”Plus” konto, for 

eksempel: ”Ratepension Privat Plus”.  På øvrige konti og indestående 

ud over 1.000.000 kr. beregnes negativ kreditrente jævnfør ovenfor. 

 

For eksisterende kunder gælder ovenstående satser fra den 1. novem-

ber 2022.  

Diverse gebyrer 

Gebyrer diverse Pris 

Proforma-opgørelse 100 kr. 

Timebetaling ved diverse opgaver (eksklusiv 

moms) 
500 kr. 

Pension Pris 

Udbetaling af pensionskonto i utide 

Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing 750 kr. 

Flytning af pensionskonti (kontantkonti) til andet 

pengeinstitut eller pensionsselskab 

Delvis udbetaling af kapitalpension og aldersop-

sparing 

350 kr. 

500 kr. 

700 kr. 

Udbetaling af kapitalpension og aldersopsparing 

efter opnået pensionsalder 
200 kr. 

Behandling af pensionskonto ved bodeling pga. 

separation/skilsmisse 
1.000 kr. 
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 Danske kroner/fremmed valuta Pris 

Overførsel (pr. stk.)  

Økonomibetaling (andre valutaer end euro)

(tre bankdage)  
100 kr. 

Normalbetaling (andre valutaer end euro) 

(to bankdage)  
200 kr. 

Ekspresbetaling (andre valutaer end euro) 

(én bankdag)  
300 kr. 

Euro (overførselstypen forudsætter angi-

velse af IBAN-nr.) (én bankdag) 
30 kr. 

IBAN-nr. ej oplyst af kunden (ekstra gebyr 

ud over øvrige gebyrer) (én bankdag) 
50 kr. 

Tilbagekaldelse på kundens foranledning 
250 kr.  

+ omkostninger i udland 

Advisering til beløbsmodtager (minimum) 200 kr. 

Fax-advisering  250 kr. 

Betalinger til udlandet 

Ordrer med en modværdi på op til 100.000 kr. i en hovedvaluta afregnes 

til den af Thomson Reuters fastsatte kurs plus et tillæg. Tillægget afhæn-

ger af valuta og oplyses af SEB på forespørgsel. En hovedvaluta er en af 

de valutaer, som Nationalbanken dagligt fastsætter kurser for.  

Ordrer i en hovedvaluta til en modværdi på over 100.000 kr. eller ordrer i 

en anden valuta end en hovedvaluta, afregnes altid til SEB’s markedskurs 

plus et tillæg på 0,0025 kurspoint*, medmindre andet er aftalt.  

SEB’s markedskurs er den kurs, som SEB handler valuta til. Kursen æn-

dres løbende og oplyses af SEB på forespørgsel. 

For overførsler udenfor EU uden fradrag for modtager beregner SEB for-

lods 150 kr. til dækning af udenlandske omkostninger. 

Hvis de udenlandske omkostninger er større end 150 kr., forbeholder SEB 

sig ret til at hæve restbeløbet hos ordregiver. 

De anførte gebyrer dækker de danske omkostninger. 

Udenlandske overførsler kan bestilles via Netbank. Bestillinger, som 

modtages i banken indtil kl. 14:00, vil blive behandlet samme dag. En 

ordre modtaget efter kl. 14:00 afregnes den næste bankdag. Hvis der er 

indtastet en betalingsdato i fremtiden, vil overførslen blive behandlet af 

SEB på denne dato. 

Betalinger fra udlandet 

Danske kroner/fremmed valuta Pris 

Checks (bankchecks)   

Trukket på udlandet eller Danmark 100 kr. + 0,5% 

Checks i valuta/DKK taget til inkasso 0,5%, min. 400 kr. 

Overførsel (pr. stk.)  

Kundekonti 30 kr. 

Overførsler modtaget i fremmed valuta omregnes automatisk til danske 

kroner, medmindre krediteringskontoen føres i samme valuta som over-

førselsbeløbet eller andet er aftalt.  Ordrer i en hovedvaluta eller ordrer i 

en anden valuta til en modværdi på over 100.000 kr. afregnes altid til 

SEB’s markedskurs (som fastsættes som oplyst under ”Betalinger til ud-

landet) minus et fradrag på 0,0025 kurspoint*, medmindre andet er af-

talt.  

Omkostninger forbundet med diverse forespørgsler og indhentning af 

oplysninger i forbindelse med en forventet overførsel fra udlandet, vil 

blive beregnet på baggrund af tidsforbrug og i henhold til en timetakst på 

kr. 500. Beløbet vil blive opkrævet efterfølgende. 

Eventuelle udenlandske omkostninger, herunder rentetab som følge af 

forsinket honorering af checks i udlandet, vil blive beregnet efterfølgen-

de. Checks afregnes med forbehold for dækning.  

Udenlandske checks afregnes som hovedregel ved, at de tages til  

inkasso. 

 

*  Bortset fra  omvekslinger fra  japanske yen, hvor tillægget udgør 

0,000025 kurspoint. 

Betalinger til og 

fra udlandet 
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Danske værdipapirer Pris 

Aktier noteret på Nasdaq OMX København samt noterede og unoterede 

investeringsbeviser  

Handel via Netbank 0,1%, min. 29 kr. 

Øvrige handler <75.000 kr. 0,5%, min. 150 kr. 

Øvrige handler >75.000 kr. 0,3% 

Obligationer noteret på Nasdaq OMX København  

Handel via Netbank 0,1%, min. 29 kr. 

Øvrige handler <3 mio. kr. 
0,15%, min. 150 kr.,  

max 3.000 kr. 

Øvrige handler >3 mio. kr.  0,1% 

Unoterede aktier  

Køb og salg 1%, min. 300 kr. 

Aktier handlet på Dansk OTC og Dansk AMP  

Køb og salg  <75.000 kr. 
0,5%, min. 150 kr.,  

max. 225 kr. 

Køb og salg >75.000 kr. 0,3% 

Aktie- og tegningsretter  

Køb og salg (ved salg dog max. kursværdi) 0,75%, min. 75 kr. 

Køb og salg (hvis kursen er under pari, 

beregnes af pari) 
0,25%, min. 300 kr. 

Handel mellem egne depoter, mellem ægtefæller eller selskaber inden-

for samme koncern  

Der udfærdiges købs- og salgsnota 150 kr. pr. nota 

Unoterede obligationer  

Udenlandske værdipapirer Pris 

Aktier optaget på et reguleret marked 

Sverige, Norge og Finland 0,5%, min. 150 kr. 

Sverige >75.000 kr. 0,3% 

Tyskland, England, Frankrig, Holland,  

Italien, Spanien, Schweiz og USA 
0,75%, min. 500 kr. 

Øvrige 1,25%, min. 500 kr. 

Aktier optaget på et reguleret marked via Netbank 

Sverige, Norge og Finland 0,3%, min. 150 kr. 

Tyskland, England, Frankrig, Holland,  

Italien, Spanien, Schweiz og USA 
0,5%, min. 250 kr. 

Øvrige 1,25%, min. 500 kr. 

Aktie- og tegningsretter 

Køb og salg (ved salg dog max. kursværdi) 1%, min. 150 kr. 

Obligationer optaget på et reguleret marked 

Køb og salg, svenske obligationer 0,15%, min. 175 kr. 

Køb og salg øvrige obligationer 0,25%, min. 400 kr. 

Handel med udenlandske værdipapirer mellem egne depoter, mellem 

ægtefæller eller selskaber indenfor samme koncern 

Der udfærdiges købs- og salgsnota 125 kr. pr. nota 

Kurtage ved handel med udenlandske værdipapirer inkluderer udenland-

ske omkostninger bortset fra eventuel børsskat, stempelafgift og  

lignende. 

Handel med  

værdipapirer 

Danske værdipapirer Udenlandske værdipapirer 
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 Alle priser angivet i procent beregnes af kursværdi med mindre andet er 

anført. 

Der kan forekomme omkostninger (herunder skatter), som ikke er pålagt 

SEB, men kunden. 

Delafregning ved direkte købshandel (ordrer lagt direkte på Nasdaq OMX 

København via www.seb.dk) kan medføre, at der skal betales kurtage for 

hver børsdag ordren delhandles. 

Ved kunders køb skal der på ordretidspunktet og frem til afviklingspunk-

tet være dækning for købshandlen på kundens konto i SEB. 

SEB kan i særlige tilfælde tage kontantforbehold, så kunden ikke kan 

disponere over købte værdipapirer registreret i Værdipapircentralen før to 

dage efter afviklingsdagen. 

Ved kunders salg er betaling af afregningsbeløbet betinget af, at SEB får 

ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. 

Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret på 

kundens depot senest på afviklingsdagen, og der må ikke være registreret 

rettigheder, der strider mod salget – f.eks. pantsætning. 

Værd at vide om handel med værdipapirer 

I forbindelse med køb henholdsvis salg af værdipapirer med andre mod-

parter end SEB er banken berettiget til at beregne 0,25 % af kursværdien 

af de pågældende værdipapirer i forbindelse med flytning af disse til og 

fra depot i SEB.  

Samarbejdspartnere  

Handel med værdi- 

papirer (fortsat) 

Handel med værdipapirer 

Provisioner  

Med henblik på at øge kvaliteten af den investeringsservice eller accesso-

riske tjenesteydelse, som SEB yder til kunden, kan SEB i forbindelse med 

ydelse af investeringsrådgivning eller ordreudførelse modtage penge 

og/eller naturalieydelser fra en samarbejdspartner, f.eks. en investerings-

forening. Dette gælder ikke, når SEB yder porteføljepleje. 

På www.seb.dk/investeringsvilkaar er der information om de provisioner, 

som SEB modtager fra samarbejdspartnere på værdipapirområdet.  

 

Eksempel der viser, hvordan en aktieinvestering og en obligationsinvestering påvirkes af handelsomkostninger 

Nedenfor viser vi, hvordan en aktieinvestering og en obligationsinvestering, der henholdsvis stiger og falder i værdi, påvirkes af handelsomkostninger i to 

scenarier, hvor det ene scenarie viser et køb, og det andet scenarie viser et køb og et salg. Ved handel med danske aktier og danske obligationer betales alene 

kurtage (0,30% / 0,10%). Ved handel med udenlandske aktier og udenlandske obligationer betales kurtage (0,40% / 0,25%), eksterne omkostninger 

(0,0275%) og valutavekslingsomkostninger (0,05%).  

Købsscenarie ved markedsudvikling på +/-5 %                   

  Danske aktier   Udenlandske aktier   Danske obligationer   Udenlandske obl. 

Købesum 1.000.000 kr.     1.000.000 kr.     1.000.000 kr.     1.000.000 kr.   

Omkostninger ved køb -3.000 kr. -0,30 %   -4.775 kr. -0,48 %   -1.000 kr. -0,10 %   -2.500 kr. -0,25 % 

Markedsudvikling +5 % 1.049.850 kr. 5,00 %   1.049.761 kr. 5,00 %   1.049.950 kr. 5,00 %   1.049.875 kr. 5,00 % 

Salgsværdi 1.046.850 kr. 4,69 %   1.044.986 kr. 4,52 %   1.048.950 kr. 4,90 %   1.047.375 kr. 4,75 % 

Markedsudvikling -5 % 950.150 kr. -5,00 %   950.239 kr. -5,00 %   950.050 kr. -5,00 %   950.125 kr. -5,00 % 

Salgsværdi 947.150 kr. -5,29 %   945.464 kr. -5,45 %   949.050 kr. -5,10 %   947.625 kr. -5,24 % 

                        

Købs- og salgsscenarie ved markedsudvikling på +/-5 %               

  Danske aktier   Udenlandske aktier   Danske obligationer   Udenlandske obl. 

Købesum 1.000.000 kr.     1.000.000 kr.     1.000.000 kr.     1.000.000 kr.   

Omkostninger ved køb -3.000 kr. -0,30 %   -4.775 kr. -0,48 %   -1.000 kr. -0,10 %   -2.500 kr. -0,25 % 

Markedsudvikling +5% 1.049.850 kr. 5,00 %   1.049.761 kr. 5,00 %   1.049.950 kr. 5,00 %   1.049.875 kr. 5,00 % 

Omkostninger ved salg -3.141 kr. -0,31 %   -4.990 kr. -0,50 %   -1.049 kr. -0,10 %   -2.618 kr. -0,26 % 

Omkostninger i alt (køb & salg) -6.141 kr. -0,61 %   -9.765 kr. -0,98 %   -2.049 kr. -0,20 %   -5.118 kr. -0,51 % 

Salgsværdi 1.043.709 kr.  4,37 %   1.039.996 kr.  4,00 %   1.047.901 kr.  4,79 %   1.044.757 kr.  4,48 % 

Kursudvikling -5% 950.150 kr. -5,00 %   950.239 kr. -5,00 %   950.050 kr. -5,00 %   950.125 kr. -5,00 % 

Omkostninger ved salg -2.841 kr. -0,28 %   -4.515 kr. -0,45 %   -0.949 kr. -0,09 %   -2.369 kr. -0,24 % 

Omkostninger i alt (køb & salg) -5.841 kr. -0,58 %   -9.290 kr. -0,93 %   -1.949 kr. -0,19 %   -4.869 kr. -0,49 % 

Salgsværdi 944.309 kr. -5,57 %   940.949 kr. -5,91 %   948.101 kr. -5,19 %   945.256 kr. -5,47 % 



 

Priser for Puljepensionskunder 

  

 

 

 

 

Depotgebyr beregnes bagud på baggrund af antal benyttede fondskoder 

og depotmeddelelser i perioden 11. december til 10. juni og 11. juni til 10. 

december. Opkrævningen sker halvårligt ultimo juni og december måned. 

For aktier og investeringsbeviser registreret i VP betales konto- og fonds-

kodegebyr samt gebyr for meddelelser om udbytte og kapitaludvidelse af 

aktieselskaberne/investeringsforeningerne. 

Indenlandske obligationer og aktier regi-

streret i VP Securities (VP) Pris 

VP-gebyrer 

Kontogebyr pr. år  55,00 kr.* 

Fondskodegebyr, pr. fondskode pr. år  22,50 kr.* 

Gebyr ved beholdningsændring pr. styk  16,00 kr. 

Gebyr ved beholdningsændring pr. mio. 

nominelt 
 10,00 kr. 

Gebyr ved andre ændringer  20,00 kr.* 

Navnenotering/afnotering  15,00 kr.* 

Beholdningsbevægelser   

Køb og salg   12,00 kr. 

Flytning af beholdninger   12,00 kr. 

Nedskrivning af udtrukne obligationer 12,00 kr. 

Meddelelse og administrative bevægelser   

Meddelelse om rente  15,00 kr.* 

Meddelelse om udtrækning  15,00 kr.* 

Meddelelse om andre ændringer  15,00 kr.* 

Øvrige udskrifter  15,00 kr.* 

Indlæggelse af frigivelse pr. fondskode 200,00 kr. 

Indlæggelse af handelsfuldmagter pr. depot 200,00 kr. 

Øvrige VP-relaterede gebyrer  

Indlæggelse af spørgefuldmagt pr. depot 200,00 kr. 

Overførsel af papirer til fremmed penge-

institut pr. fondskode 

200,00 kr.,  

max. 600,00 kr. pr. depot 

Effekter, som ikke er registreret i  

VP Securities (VP) Pris 

Opbevaringsgebyrer pr. år. 

Tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat pr. 

fondskode (beløb under 1.000 kr. tilbagesøges 

ikke) 

1.000 kr.* 

Ombytning af aktie- og tegningsretter (inkl. salg 

af evt. overskydende aktie- og tegningsretter i 

forbindelse med maksimal tegning) 

125 kr. 

Flytning til andet pengeinstitut, pr. bevægelse, 

pr. fondskode 

500 kr. +  

udenlandske omk. 

Salg af overskydende fraktioner (beløb under 90 

kr. afregnes ikke) pr. fondskode 
90 kr. 

Af kursværdi 
0,125%,  

min 932,50 kr. 

Øvrige gebyrer for udenlandske værdipapirer   

Udbytte udbetalt som aktier 
Alene udenlandske 

omk. 

Konvertering af fysiske udenlandske papirer 
500 kr.* +  

udenlandske omk. 

Fysiske værdipapirer** 1.000 kr. 

Ejerpantebreve, livspolicer m.v. 500 kr. 

Unoterede kapitalandele i pensionsdepoter pr. 

fondskode 
1.250 kr. 

Udenlandske aktier og obligationer   

Rente- og udbytteforhold 
Alene udenlandske 

omk. 

* Gebyret, som er momsbelagt, er inkl. moms 

** Beregnes halvårligt af periodens højeste værdi 

Depot-

administration 

Tilsvarende gebyrer beregnes for meddelelser til rettighedshavere. 

For udskrifter til andre end depothaver betales særskilt gebyr. 



 

 

Vil du vide mere? 
Ønsker du at få flere informationer om SEB, er du meget  

velkommen til at kontakte os på +45 33 28 28 00. 

Du kan også læse mere på: www.seb.dk 

Dette materiale er udarbejdet af Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch. Skandinaviska 
Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch (”SEB”) er en del af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 
som er et svensk aktieselskab, der er underlagt tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og delvist af Finans-
tilsynet i Danmark. 
 
Dette materiale er udarbejdet alene til orientering for de investorer, som materialet er udleveret til. Publi-
kationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Alle råd og 
informationer i materialet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for 
fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på 
grund af fejl eller mangel heri. Investorerne opfordres til at udøve et eget skøn over, hvorledes der skal 
investeres, og publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for 
investors egen vurdering. SEB er ikke ansvarlig for det økonomiske udfald af placeringer eller andre tiltag, 
der er sket på basis af information i dette materiale. SEB, datterselskaber af SEB samt medarbejdere i SEB 
kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afsluttet positioner i finansielle instrumenter, som er 
omtalt i materialet. SEB har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til 
offentliggørelse noget sted. 
 
Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige,  

Bernstorffsgade 50, 1577 København V 

 

www.seb.dk 


