Avgifts- och kostnadsinformation för Utländska Aktier
Amerikanska aktier
Prislista - Handel med
värdepapper
USA

Värdepapperstjänst Bas och
Värdepapperstjänst Bas ISK
courtage
(rörligt)

min

0,15%

149 kr

Min 0,50%

500 kr
+ ev avgift

Handel via internetbanken
och appen
Handel via rådgivare

Värdepapperstjänst Aktiv och
Värdepapperstjänst Aktiv ISK
courtage
(rörligt)

Värdepapperstjänst Premium och
Värdepapperstjänst Premium ISK

min

courtage
(rörligt)

min

0,15%

149 kr

0,12%

149 kr

Min 0,50%

500 kr
+ ev avgift

Min 0,50%

500 kr
+ ev avgift

Avgifter och kostnader är baserade på senast kända uppgifter.

Övriga avgifter som kan tillkomma vid köp av utländska värdepapper i ovan nämnda marknader:
Uppskattad valutaväxlingskostnad:

0,41%

Utländsk mäklaravgift*:

Min 15 USD, Rörligt courtage 0,04%

Exempel (beräknat på om du har Värdepapperstjänst bas eller Bas ISK)
Nedanstående beräkningsexempel är baserat på en investering på 100 000 kr som innehas i ett år.
Avkastningen speglar vad som händer med din investering om den ökar respektive sjunker med 5%.
Avgiften på 559 kr, består av ett courtage på 149 kr samt en uppskattad växlingskostnad på max 410 kr.
Exemplet utgår från att du använt internetbanken eller appen och har en Värdepapperstjänst Bas.

Avkastning
Värde före avgifter
Värde efter avgifter
Totala avgifter

+5%
105000
104413
559 (0,53)

-5%
±0%
100000
95000 kr
99441
94469 kr
559 (0,56) 559 (0,59) kr (%)

*För amerikanska aktier som handlas via någon av våra onlinetjänster utgår utländsk mäklaravgift.
För handel via rådgivare se pris för utländsk mäklaravgift ovan.

Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (samtliga marknader*) upp till 100 000 kr
i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
* Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum.

Definition:
Courtage: Den avgift som banken tar ut vid handel med värdepapper, till exempel aktier.
Valutaväxlingskostnad: Den avgift som banken tar ut för att göra växling mellan olika valutor.
Gäller enbart om du inte har ett valutakonto. Faktisk valutaväxlingskostnad fastställs vid genomförd växling.

