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Avgiftsinformation

- Detta dokument innehåller information om avgifter som är knutna till huvudtjänsterna 
på ditt betalkonto. Dokumentet hjälper dig att jämföra dessa avgifter med avgifter på 
andra konton.  

- Det kan finnas andra avgifter knutna till ditt konto än de som förtecknas i detta 
dokument. Fullständig information finns i ”Villkor Betalkonton och Betaltjänster, 
m.m. – Privat”. 

- En kostnadsfri ordlista med termer som används i detta dokument finns tillgänglig på 
seb.se och på bankkontor.

Kontohållarens namn: SEB 
Kontobeteckning: Privatkonto 
Datum: 2023-04-01

Tjänst Avgift

Allmänna kontotjänster

Tillhandahållande av konto 0 kr

Betalningar (exklusive kort)

Betalning, giro 
[Betalservice via internet] 
  
[Inbetalning till bankgiro och 
plusgiro] 

 
180 kr 

 
 

150 kr 
 
 

150 kr

 
Årsavgift 
 
Kontor 
- Per betalning 
 
Telefonbanken 
- Per betalning

Betalning, giro med kuverttjänst 
[Betalservice via kuvert]       Årsavgift               300 kr 
 
Betalning, Swish            0 kr 
 
Betalning, till samma bank,           0 kr 
SEK-konto 
 
Betalning, till annan bank,      Internet-/Mobilbanken      0 kr 
SEK-konto       Kontor               150 kr 
        Telefonbanken               150 kr 
 
Stående överföring, till konto    - Uppläggningsavgift      0 kr 
i samma bank      - Per överföring       0 kr 
 
Stående överföring, till konto    - Uppläggningsavgift      0 kr 
i annan bank       - Per överföring       0 kr



A7
92

6p
riv

 (i
na

kt
+0

) 2
30

31
3

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2(3)

Betalning, internationell 
överföring, SEPA-betalning 
  
  
  
  
  
  
  
Betalning, internationell 
överföring, icke-SEPA-betalning

Internet-/Mobilbanken  
- Per betalning              0 kr 
 
Kontor  
- Per betalning          150 kr 
 
Telefonbanken  
- Per betalning          150 kr 
 
Internet-/Mobilbanken  
- Per betalning            50 kr 
 
Kontor  
- Per betalning          535 kr 
 
Telefonbanken  
- Per betalning          535 kr

Kort och kontanter

Tillhandahållande av debetkort 
[SEB Debit 
I kortet ingår avbeställningsskydd 
och reseförsäkring] 
 
[SEB Debit limited]

Kund under 18 år             0 kr 
Övriga kunder, årsavgift        420 kr 
  
  
  
Kund under 21 år             0 kr 
Övriga kunder, månad          15 kr 
Total årlig kostnad 12x15 kr        180 kr

Kontantuttag i Sverige 
[Automatuttag i Sverige] 
 
Kontantuttag utomlands 
[Automatuttag i euro inom EU samt 
Norge, Island och Liechenstein] 
 
[Automatuttag i övriga länder] 
 
Betalning, debetkort utomlands 
[Valutaväxlingspåslag vid köp och 
uttag] 1)

 
0 kr 

 
 

0 kr 
 
 

35 kr 
 
 

1,65%

  
Pris/uttag 
  
  
Pris/uttag 
  
  
Pris/uttag 
  
  
 

1) För att underlätta en jämförelse av olika företags valutaväxlingsavgifter avseende EES-valutor inom EES 
presenterar SEB också dagligen SEB:s valutaväxlingsavgift i relation till Europeiska Centralbankens (ECB:s) 
referensväxelkurser. Denna information finns exempelvis på www.seb.se.
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Paket med tjänster

[Enkla vardagen] 
 - Privatkonto 
 - Enkla sparkontot 
 - SEB Debit (1 st) 
 - Betalservice via internet 
   kopplat till ett Privatkonto 
 - Internetbanken privat/ 
   Mobila banken 
 - Bank på telefon 
 - SEB Credit 
   (kostnadsfritt tillval)

0 kr 
50 kr 

600 kr

Kund under 23 år 
Övriga kunder, månad 
Total årlig kostnad 12x50 kr

[Studenterbjudande] 
 - Privatkonto 
 - SEB Debit (1 st) 
 - Betalservice via internet 
   kopplat till ett Privatkonto 
 - Internetbanken privat/ 
   Mobila banken 
 - Bank på telefon

0 krTotal årlig kostnad


