Gäller from 2017-03-06
PRISLISTA VÄRDEPAPPER
HANDEL

NORDEA INVESTOR
INTERNETBANKEN
courtage

Svenska och nordiska aktier och ETF:er,
teckningsrätter och övriga rätter
Nasdaq OMX Nordic,
Oslo Börs och First North………………...
NGM, NGM MTF och Aktietorget……….

Utländska aktier och ETF:er
Storbritannien…………………………......
Frankrike, Portugal, Holland, Belgien,
Tyskland, Spanien och Italien…………..
Schweiz…………………………………….
USA…………………………………………
Kanada……………………………………..

min

0,06 % 1 kr
0,06 % 19 kr

0,06 %

1£

max

VÄRDEPAPPERSDESKEN
BÖRSDESKEN
courtage

min

KONTOR
KUNDCENTER
courtage

min

0,25 % 125 kr

0,50 % 250 kr

0,25 % 250 kr

0,50 % 500 kr

0,25 % 125 kr

0,50 % 250 kr

0,25 % 125 kr

0,50 % 250 kr

99 kr
-

-

0,06 % 1 €
0,06 % 1 CHF
0,06 % 1 $
0,06 % 1 CAD

-

Börshandlade produkter på OMX och NDX
certifikat, warranter, minifutures etc
Nordeas börshandlade produkter…..….
Övriga emittenter………………………….

0,00 %
0,06 % 19 kr

-

Kapitalskyddade placeringar, bevis,
konvertibler och övriga obligationer
Nordeas kapitalskyddade och bevis……
Övriga emittenter………………………….

0,00 %
0,06 % 19 kr

-

Stamp duty / FTT tillkommer vid köp av aktier
i Storbritannien, Italien och Frankrike*

Optioner
Aktie och indexoptioner………………….. 1,70 % 250 kr
Aktieterminer – upp till 500.000 kr……… 0,40 % 250 kr
Aktieterminer – del över 500.000 kr……. 0,30 %
Indexfutures, per kontrakt……………….. 18,75 kr 250 kr

-

1,70 % 250 kr
0,40 % 250 kr
0,30 %
18,75 kr 250 kr

Clearingavgift tillkommer **

*Transaktionsskatt tillkommer vid köp av utländska aktier i
vissa länder:
Stamp duty vid köp av aktier i Storbritannien: 0,50 %
FTT vid köp av aktier i Frankrike: 0,30 %
FTT vid köp av aktier i Italien: 0,10 %
FX-kostnad vid handel med utländska aktier
Vid handel med utländska aktier tillkommer en växlingsspread
på ca 0,50 % vid automatisk växling. Spreaden är skillnaden
mellan köpkursen och säljkursen och tas alltså ut med 0,25 %
när du köper eller säljer en utländsk aktie.
Vid försäljning av aktier från servicekonto utgår kostnad enligt
bankens ordinarie växlingskurser.

nordea.se

**Clearingavgift för derivataffärer tillkommer enligt
nedan:
Aktieoptioner:
5 kr per kontrakt vid kurs upp till 3 kr
14 kr per kontrakt vid kurs över 3 kr
1,50 kr per kontrakt för antal kontrakt över 2.000 st
0,50 kr per kontrakt för antal kontrakt över 10.000 st
Indexoptioner:
5 kr per kontrakt om kurs upp till 3 kr
8 kr per kontrakt vid kurs över 3 kr
Notaberäkning
En order kan leda till flera avslut. Vi samlar upp till 10
kursnivåer per order på en avräkningsnota.

Gäller from 2017-03-06
PRISLISTA VÄRDEPAPPER
HANDEL

BÖRSMÄKLARTJÄNSTEN, PRIVATE BANKING
Genom mäklare, Nordea Investor eller Internetbanken
courtage

Svenska och nordiska värdepapper

min

0,45 % 200 kr

Rörligt pris för delbelopp över 500 000 kr

0,30 %

Teckningsrätter, inlösenrätter mm

0,45 %

Utländska värdepapper

0,45 % 250 kr

50 kr

Stamp duty / FTT tillkommer vid köp av aktier i Storbritannien, Italien och
Frankrike*

Optioner
Aktie och indexoptioner
Aktieterminer – upp till 500.000 kr
Aktieterminer – del över 500.000 kr
Indexfutures, per kontrakt

1,70 % 250 kr
0,40 % 250 kr
0,30 %
18,75 kr 250 kr

Clearingavgift tillkommer **

*Transaktionsskatt tillkommer vid köp av utländska aktier i
vissa länder:
Stamp duty vid köp av aktier i Storbritannien: 0,50 %
FTT vid köp av aktier i Frankrike: 0,30 %
FTT vid köp av aktier i Italien: 0,10 %
FX-kostnad vid handel med utländska aktier
Vid handel med utländska aktier tillkommer en växlingsspread
på ca 0,50 % vid automatisk växling. Spreaden är skillnaden
mellan köpkursen och säljkursen och tas alltså ut med 0,25 %
när du köper eller säljer en utländsk aktie.
Vid försäljning av aktier från servicekonto utgår kostnad enligt
bankens ordinarie växlingskurser.

nordea.se

**Clearingavgift för derivataffärer tillkommer enligt
nedan:
Aktieoptioner:
5 kr per kontrakt vid kurs upp till 3 kr
14 kr per kontrakt vid kurs över 3 kr
1,50 kr per kontrakt för antal kontrakt över 2.000 st
0,50 kr per kontrakt för antal kontrakt över 10.000 st
Indexoptioner:
5 kr per kontrakt om kurs upp till 3 kr
8 kr per kontrakt vid kurs över 3 kr
Notaberäkning
En order kan leda till flera avslut. Vi samlar upp till 10
kursnivåer per order på en avräkningsnota.

Gäller from 2017-03-06
PRISLISTA VÄRDEPAPPER
TJÄNSTER
Pris

Tjänster för värdepappershandel
Värdepapperstjänst Depå, per år

0 kr

Depålikvidkonto, ränta fn

0,00 %

Tillvalstjänster till Värdepapperstjänst Depå
Belåning – ränta fn
(effektiv ränta 6,24 %)

6,10 %

Handel med optioner

0 kr

Värdepapperstjänst Bas, per år

0 kr

Servicekonto, per år

0 kr

Börsmäklartjänsten, Private Banking
Börsmäklartjänsten (inklusive moms) per år

10 000 kr

Börsmäklartjänsten Advanced (inklusive moms) per år

20 000 kr

Årsprisert, exklusive moms, minskas med ett belopp som motsvarar
courtaget för de affärer som görs under året.

Övriga tjänster
Flyttuppdrag
Till Nordea
Från Nordea – per uppdrag upp till 6 poster
Från Nordea – per post utöver 6 poster
Utredningar, pris per timme

0 kr
60 kr
10 kr
600 kr

nordea.se

