Aktiehandel via internet
• Enkelt och säkert
• Mycket konkurrenskraftigt courtage
• Bra översikt av placeringarnas utveckling

Marknadens mest konkurrenskraftiga courtage
Swedbank erbjuder med Värdepapperstjänst Premium
det lägsta courtaget på marknaden – 0,03 procent.
Full överblick över ditt innehav
I ditt eget ”värdepappersfönster” i internetbanken får
du överblick över ditt värdepappersinnehav och kan
följa hur dina placeringar utvecklas med historik över
transaktioner ett år tillbaka i tiden. Dina avräkningsnotor lagras i tjänsten. Courtagegarantin innebär att
du kan lägga order via telefonbanken till samma låga
courtage om tjänsten inte är tillgänglig beroende på
tekniska problem hos banken.
Du kan lägga order på svenska aktier noterade på
börsen, Aktietorget, Burgundy, First North och Nordic
Growth Market (NGM). Lägger du en order när börsen
är stängd, behandlas den nästkommande börsdag.
Kursinformation och finansiella nyhetsrubriker presenteras i realtid. Utländska index, räntor och valutor med
15 minuters fördröjning. Du får tillgång till ett deklarationsstöd för de affärer du genomfört.
Vi hjälper dig att bevaka marknaden
Med tjänsten Trigger/Stop Loss lägger du in vad du vill
ska hända med dina aktier när en viss kursnivå uppnås.
Du har även möjlighet att bevaka börskurser via e-post
och SMS och får tillgång till ett analysverktyg för warranter. En gång i veckan får du analysbrevet ”Aktienytt”.
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Tre val
Banken erbjuder tre tjänstealternativ: Värdepapperstjänst Bas, Aktiv och Premium. Du kan själv ansluta
dig själv till alla tre tjänsterna i internetbanken. Vilken
tjänst du väljer beror på hur ofta du gör affärer och hur
mycket du vill placera.
Värdepapperstjänst Bas
Värdepapperstjänst Bas passar dig som gör upp till
tio affärer med svenska värdepapper per år och inte
vill betala en fast årsavgift. Du gör affärer via internetbanken till ett lågt courtage, får översikt över ditt
innehav, kursinformation, bolagsinformation, veckovisa
marknadsbrev via internetbanken. Som extratjänst
kan du välja tidningen Aktiellt som ger korta analyser
av 10-15 bolag i aktuella sektorer och företagsreportage. Tidningen ges ut 8 gånger per år och erhålls via
post.

Tjänst

Courtage/Minimicourtage

Årsavgift

Värdepapperstjänst Bas

0,09 % / 99 kr

0 kr

Värdepapperstjänst
Aktiv

0,06 % / 99 kr

1 000 kr (avräknas)

Värdepapperstjänst
Premium

0,03 % / 59 kr

10 000 kr (avräknas)

1/2

Värdepapperstjänst Aktiv
Värdepapperstjänst Aktiv vänder sig till dig som gör
mellan 10 och 100 affärer med svenska och utländska
värdepapper per år. Tjänsten ger dig möjlighet att
handla med standardiserade optioner och belåna ditt
värdepappersinnehav. Banken kontaktar dig för beslut
vid emissioner och uppköpserbjudande. Värdepapperstjänst Aktiv är kostnadsfri om summan av ditt
courtage uppgår till 625 kronor eller mer per kalenderhalvår, i annat fall är priset 500 kronor per halvår.
Courtage är 0,06 procent på köpeskillingen, minimicourtage är 99 kronor.
I Värdepapperstjänst Aktiv ingår tidningen Aktiellt och
analystjänsten Morgonrådet.
Aktiellt ges ut i PDF-format och utkommer åtta gånger
per år. Aktiellt innehåller korta analyser av 10-15 bolag
per gång, samt företagsreportage.
Morgonrådet är en analystjänst som varje morgon ger
korta affärsförslag baserade på fundamental analys.
Morgonrådet finner du i PDF-format när du loggar in i
Värdepapperstjänst Aktiv.
Värdepapperstjänst Premium
Värdepapperstjänst Premium vänder sig till dig som
gör fler än 100 affärer med svenska och/eller utländska värdepapper per år. Du har samma möjligheter
som i Värdepapperstjänst Aktiv, men handlar till ett
lägre courtage, 0,03 procent på köpeskillingen. Minimicourtage är 59 kronor. Priset för tjänsten är 5000
kronor per halvår, vilket avräknas mot erlagt courtage.
Exempel: om du erlagt 3000 kronor i courtage räknas
de av mot de 5000 kronorna och priset blir således
2000 kronor.
I Värdepapperstjänst Premium ingår tidningen Aktiellt
och analystjänsten Morgonrådet.
Aktiellt ges ut i PDF-format och utkommer åtta gånger
per år. Aktiellt innehåller korta analyser av 10-15 bolag
per gång samt företagsreportage.

Extratjänster
Realtidskurser
Självuppdaterande realtidkurser finns att abonnera
på med eller utan orderdjup. Pris med orderdjup är
50 kronor i månaden och utan orderdjup 10 kronor i
månaden.
Aktiemäkleri telefonbanken
Aktiemäkleri telefonbanken ger dig möjlighet att
kontakta en licensierad aktiemäklare under börsens öppettider för att diskutera dina affärer samt få rådgivning. Aktiemäkleri telefonbanken kostar 250 kronor per
kvartal.

Fakta
Värdepapperstjänst Bas
Courtage:

Handel via internetbanken är 0,09 % på
köpeskillingen, minst 99 kr. Via kontor eller
telefonbank är courtage 0,5 %, dock minst
200 kr.

Medger placering i:

Svenska aktier, strukturerade produkter, premieobligationer, warranter men inte andra
derivat såsom optioner eller terminer.

Värdepapperstjänst
Aktiv
Courtage:

0,06 %, dock minst 99 kr. Värdepapeprstjänst Aktiv är kostnadsfri om summan av
kundens courtage uppgår till 625 kr eller
mer per kalenderhalvår, i annat fall är priset
500 kr per halvår.

Medger placering i:

Svenska och utländska aktier, strukturerade
produkter, premieobligationer, warranter,
aktiebevis samt köpa och sälja optioner, men
inte utfärda optioner eller handla terminer.

Värdepapperstjänst
Premium
Courtage:

0,03 %, dock minst 59 kr. Priset är 5000
kr per halvår som avräknas mot erlagt
courtage.

Medger placering i:

Svenska och utländska aktier, strukturerade
produkter, premieobligationer, warranter,
aktiebevis samt köpa och sälja optioner, men
inte utfärda optioner eller handla terminer.

Morgonrådet är en analystjänst som varje morgon ger
korta affärsförslag baserade på fundamental analys.
Morgonrådet finner du i PDF-format när du loggar in i
Värdepapperstjänst Premium.
Du kan ansluta dig till våra tjänster via internetbanken,
telefonbanken och kontor.
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