Dokument med avgiftsinformation

Kontohållarens namn: Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Kontobeteckning: Förmånskonto, Specialkonto, Aktielikvidkonto
Datum: 2020-01-01
• 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 Nordeas standardvillkor för betalkontot,
samt prislistan för Nordeas produkter och tjänster.
• En kostnadsfri ordlista med termer som används i detta dokument finns tillgänglig på
nordea.se och Nordeas kontor.

Tjänst

Avgift

Allmänna kontotjänster
Tillhandahållande av konto

-

Årsavgift

0 kr

Internet- och Mobilbanken

-

Årsavgift

0 kr

Tillhandahållande av
betalningar i Internet- och
Mobilbanken
[Betalningar]

-

Årsavgift
-Ordinarie
-Check-in-, Förmåns-,
Premium- och Private
Banking kund
-Pluskund

144 kr

0 kr
144 kr

Betalningar (exklusive kort)
Betalning, Giro
[PlusGiro och BankGiro]

Betalning, giro med
kuverttjänst
[KuvertGiro]

Tjänsten är inte tillgänglig

Betalning, Swish

Tjänsten är inte tillgänglig

Betalning, till samma bank,
SEK-konto

9904

Bankkontor
Kundservice
- Per betalning
- Ordinarie pris

-

Per betalning

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen

150 kr

0 kr
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Betalning, till annan bank,
SEK-konto

Internet*- och Mobilbanken*
Talsvar*
-

Per betalning

0 kr

Bankkontor
Kundservice
-

Per betalning
- Ordinarie pris

150 kr

Stående överföring, till konto i
samma bank

-

Per betalning

0 kr

Stående överföring, till konto i
annan bank

-

Per betalning

0 kr

Betalning, internationell
överföring, SEPA-betalning
[EU-betalning]

Bankkontor
Kundservice
-

Betalning, internationell
överföring, icke-SEPAbetalning
[Normalbetalning]

Per betalning

150 kr

Bankkontor
Kundservice
-

Per betalning

300 kr

* Tjänsten kräver tillägget Betalningar

Kort och kontanter
Tillhandahållande av
debetkort
Kontantuttag
[SEK]

9904

Tjänsten inte tillgänglig

-

Per tillfälle

Kontantuttag utomlands

Tjänsten inte tillgänglig

Betalning, debetkort
utomlands

Tjänsten inte tillgänglig

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen

0 kr

2 (2)

