PRISLISTA

Prislistan är i kraft fr.o.m. 1.6.2018

1

Förvarsarvode* (priserna inkl. moms)

1.1

Inhemska värdeandelar och värdepapper (inklusive ETF-placeringar**)
Avgift per slag/år
(Med slag avses ett företags olika aktieserier, teckningsbevis och -rättigheter samt andelar i placeringsfonder)
För överskjutande del av förvar vars marknadsvärde överstiger 100 000,00 €, debiteras dessutom en avgift enligt
marknadsvärdet

1.2

1.3

1.4

10,00 €
0,006 %

Utländska värdeandelar och värdepapper (inklusive ETF-placeringar**)
Avgift per slag/år

10,00 €

Till marknadsvärdet bunden avgift

0,15 %

Masskuldebrevslån
Avgift per slag/år

10,00 €

Till marknadsvärdet bunden avgift

0,10 %

Minimiavgift för förvarstjänster/år

60,00 €

Förvarsarvodet bestäms enligt värdet månadens sista dag och beräknas halvårsvis (31.5. och 30.11.)
Förvarsarvodet debiteras från kundens konto i SEB 30.6. och 31.12.
*Förvarsarvode uppbärs inte för följande värdepapper eller innehav:
1) Placeringsfonder förmedlade av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen(exklusive ETF-placeringar**)
2) Indexlån förmedlade av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen
3) Fastighets- eller bostadsaktier samt administrativa handlingar
4) Förvaret är i sin helhet avgiftsfritt, om placeringar i fonder förmedlade av SEB Kapitalförvaltning Finland Ab och
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen,
på arvodets beräkningsdag till sitt marknadsvärde överstiger 100 000,00 €.
SEB förbehåller sig dock rätten att uppbära förvarsarvode enligt prislistan,
ifall förvarets sammanlagda värde av värdepapper enligt punkter 1.1-1.3 överstiger 100 000,00 €.
**ETF avser börslistade placeringsfondsandelar (Exchange Traded Funds)
2

Åtgärdsavgifter (priserna inkl. moms)

2.1

Avgifter vid överföring av finländska värdepapper
Överföring av värdeandelar till eller från SEB /slag

20,00 €

Överföring av fysiska värdepapper till eller från SEB /slag

30,00 €

Överföring av hela värdeandelskontot till SEB
Överföring av hela värdeandelskontot från SEB
2.2

Avgifter vid överföring av utländska värdepapper
Överföring av svenska värdeandelar till eller från SEB /slag
Överföring av andra utländska värdeandelar till eller från SEB /slag
Överföring av fysiska värdepapper till eller från SEB /slag

2.3

40,00 €
avgiftsfritt

25,00 €
50,00 €
100,00 €

Transaktionskostnader för kundens egen värdepappershandel med en utomstående förmedlare
Inhemsk aktie/transaktion

20,00 €

Svensk aktie/transaktion

35,00 €

Övrig utländsk aktie/transaktion

80,00 €
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2.4.

Teckning i aktieemission (verkställande av uppdrag samt bekräftelse till kunden)

15,00 €

2.5

Utfärdande och leverans av andelsbevis

20,00 €

2.6

Pantsättning
Pantförvaltning/år
Pantsättning för tredje part/transaktion

30,00 €
100,00 €

Ändring av pantsättningsavtal på begäran av pantsättaren/transaktion

70,00 €

2.7

Behandling av utländska skatterestitutioner samt utbetalning/transaktion

25,00 €

2.8

Korrigering av värdepappers anskaffningspris/slag

10,00 €

2.9

Ändring av värdepappersslag

10,00 €

2.10

Avkastningsrättens registrering eller upphävning på konto

15,00 €

2.11

Teckning av överlåtelsebegränsning på värdeandelskonto

15,00 €

3

Förmedlingsprovisioner (moms 0 %)
Courtage för värdepappershandel via Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen

3.1

Inhemska värdeandelar (inklusive ETF-placeringar**)

3.2

Utländska värdeandelar (inklusive ETF-placeringar**)

0,70 %
minst 15 €
1,00 %
minst 60 €

3.3

Masskuldebrevslån

0,50 %
minst 250
€

**ETF avser börslistade placeringsfondsandelar (Exchange Traded Funds)
4

Banktjänster (moms 0 %)

4.1

Inhemska utgående gireringar
Girering till kundens motkonto i bank i Finland
Annan inhemsk SEPA-girering
Ilremissa inom Finland

4.2

avgiftsfritt
5,00 €
10,00 €

Utländska utgående gireringar
SEPA-betalning

5,00 €

Betalning till utlandet

15,00 €

Ilgiro till utlandet (överfört belopp tillgängligt på mottagarens konto följande bankdag efter betalningen överförts)

40,00 €

SDVA-betalning till utlandet (överfört belopp tillgängligt på mottagarens konto samma dag))

50,00 €

Gireringar till fullt belopp (OUR) (gäller inte för betalningar inom EU/EEA-området i andra än EU/EEA-valutor)
Om den utländska bankens avgifter överstiger serviceavgiften
kan överstigande belopp indrivas senare (gäller ej EEA-länder och -valutor)

4.3

Normal betalning (OUR)

55,00 €

Ilgiro (OUR)

85,00 €

Övriga avgifter för betalningar
Kvitto

2,00 €

Annullering av betalningsorder om betalningen har skickats vidare

90,00 €

Undersökning eller förfrågan om betalningsorder

50,00 €

Meddelande om otillräcklig täckning /gång
Inlösning av utländsk check

5,00 €
40,00 €
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4.4

Depositioner
Minimibelopp för tidsbunden deposition
Upphävning av tidsbunden deposition före den ursprungliga förfallodagen

50 000,00
€
150,00 €

5

Krediter (moms 0 %)

5.1

Arvode för kreditarrangemang

150,00 €

5.2

Ändring av amorteringsavtal

100,00 €

5.3

Intyg på skuldbelopp och betalda räntor

6

Övriga tjänster (priserna inkl. moms)

6.1

Rapporteringstjänst
Normal rapportering
Utskrivning och postning av extra transaktionsnota eller kvitto

15,00 €

avgiftsfritt
5,00 €

Utskrivning och postning av extra förvarsrapport och/eller kontoutdrag

10,00 €

Extra års- eller skatterapport

10,00 €

Separata rapporter och intyg i anslutning till kundens förvar eller avtal

10,00 €

(t ex handelsregisterutdrag, bolagsordning, registerutdrag för stiftelse)
6.2

Timarvode för övriga uppgifter

100,00 € /h

(t ex beredning av dokument, utredningar på kundens begäran)
6.3

Förmögenhetsförvaltnings- och fondarvoden
I enlighet med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens och SEB Investment Management AB,
Helsingforsfilialens gällande prislista

6.4

Juridiska tjänster
Beredning av dokument i anslutning till juridiska frågor på kundens begäran

200,00€/h

För utomstående juridisk rådgivning debiteras dessutom avgift enligt faktiska kostnader.
6.5

För övriga åtgärder via tredje part debiterar SEB de faktiska kostnaderna av kunden

7

Kontoränta
Kreditränta på avistakonto i euro
SEB Prime -2 procentenheter
Räntan är dock högst 2,00 procent och kan inte understiga 0,00 procent
Övertrasseringsränta för avistakonto i euro enligt kontoavtalet (1.7.2011 9,0 %)
För avistakonton i andra valutor än euro betalas inte ränta

SEB förbehåller sig rätten till ändringar i prislistan
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