Prislista 2019 – Privat
Internetbanken

Appen för
privatpersoner

Självbetjäning
0171-853 00

Swish

Överföringar konto

•

•

•

•

Betala räkningar

•

•

Kolla saldo och transaktioner

•

•

Internationell betalning

•

Gör det enkelt

•

Kontor/
Kundcenter
personlig service

Tjänst

Internetbanken/
Appen för
privatpersoner

Digitala tjänster
Kom igång hjälp 0771-977512

0 kr

0 kr1

Swish

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

150 kr

0 kr2

10 kr

0 kr2

Betalning till Bank- och Plusgiro3

150 kr

0 kr

Postväxel4

100 kr

Insättning, uttag och betalning
Insättning och uttag på konto i Swedbank
Insättning till annan bank
Stående överföring till annan bank

Internetbanken inklusive betalningar 175 kr per år
Girobetalning 300 kr per år
0 kr via 0771-977 512
0 kr för kund med internet- eller girobetalning, annars 10 kr
0 kr för dödsbo
4
köp och inlösen av postväxel endast möjligt via kontor
1
2
3

Utlandstjänster
Europabetalning i SEK eller Euro¹

150 kr

0 kr2

Europabetalning urgent i SEK eller Euro¹

300 kr

150 kr2

Internationell betalning³

150 kr

50 kr2

Internationell betalning urgent³

300 kr

150 kr2

Inlösen av utländsk check via inkasso4

500 kr

¹Till land inom EU/ESS + Schweiz
²Inte möjligt i Mobilbanken
³Till land utanför EU/ESS oavsett valuta samt betalning inom EU/ESS + Schweiz i annan valuta än SEK och Euro
4
Inlösen endast möjligt via kontor. Kurir och utländska bankavgifter kan tillkomma

Övrigt
Extra kontoutdrag

50 kr

0 kr

Ekonomisk översikt

50 kr

0 kr

Intyg om bankförhållande¹

100 kr

Inlösen av utbetalningsavi¹²

100 kr

Borttappad Internetbanksdosa¹

250 kr

¹Endast möjligt via kontor
²0 kr vid insättning på konto i Swedbank. SPU 0 kr vid kontoinsättning

Nyckelkund, nyckeln till en sund vardagsekonomi
Allt detta ingår för 39 kr per månad
Internetbanken inklusive betalningar

Appen för privatpersoner

Kundcenter Privat

Ladda och köpa

Swish

Mobilt BankID

Privatkonto

Bankkort MasterCard

Betal- och kreditkort MasterCard

Nyhetsbrev fyra gånger/år

ID-skydd

Säkrare handel på nätet

Nyckelkund Ung¹ och Nyckelkund Student² med samma innehåll som ovan kostar 0 kr per månad
¹18 – 21 år
²För studenter som är över 18 år, studerar på högskola eller universitet och får CSN-insättning på konto i Swedbank
Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris.2019 års priser gäller per 2019-01-01. Reservation för eventuella prisändringar.

