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Värdepapperstjänster
Privat- och företagskunder
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Värdepappershandel
På verksamhetsställen
Aktier och teckningsrätter noterade på Helsingfors Börs
• Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag
• Minimiavgift per utfört uppdrag
Pantsättning
• Försäljning från ett värdeandelskonto pantsatt till förmån för Aktia Bank
Abp
• Om försäljningen sker från ett värdeandelskonto som är pantsatt till
förmån för tredje part uppbärs förutom förmedlingsprovisionen även en
noteringsavgift (inkl. 24 % moms) per utfört uppdrag
På marknadsplats i andra länder noterade värdepapper
• Provision som uppbärs av kunden per utfört uppdrag*
• Minimiavgift per utfört uppdrag**

1%
25,00 €

avgiftsfritt
30,00 €
1%
300,00 €

*Ett uppdrag kan leda till flera affärer
**Eventuella marknadsplats- och handelskostnader samt skatter läggs till provisionen

Handel med utländska masslån som är föremål för offentlig handel
• Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag
• Minimiavgift per utfört uppdrag

1%
300,00 €

I nätbanken
Aktier och teckningsrätter noterade på Helsingfors Börs
• Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag
• samt transaktionsavgift
• Minimiavgift per uppdrag

0,25 %
10,00 €
ingen minimiavgift

Övriga provisioner
Åtgärdsavgift (+ ev. tredje parts kostnader)
• Används bl.a. för att täcka dröjsmålsränta och behandlingkostnader p.g.a.
försenade betalningar samt aktiebelånings- och behandlingskostnader
p.g.a. leveransstörningar vid värdepappersförsäljning.

165,00 €

Handel med icke offentligt noterade masslån och strukturerade produkter
emitterade och förmedlade av Aktia Bank Abp
Teckning
• Debenturer
• Strukturerade produkter

avgiftsfritt
produktspecifik

Eftermarknadsuppdrag
• Debenturer
- Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per uppdrag
- Minimiavgift per utfört uppdrag
• Strukturerade produkter
- Transaktionsavgift som debiteras av kunden per uppdrag
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Om försäljningen sker från ett värdeandelskonto som är pantsatt till förmån för
tredje part uppbärs förutom förmedlingsprovisionen även en noteringsavgift (inkl.
24 % moms) per utfört uppdrag
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30,00 €

Handel med fondandelar
Placeringsfonder som förvaltas eller marknadsförs av Aktia Fondbolag Ab
• Av kunden uppbärs provision per uppdrag enligt Aktia Fondbolag Ab:s vid
tidpunkten gällande servicetariff.
Andra placeringsfonder
• Av kunden uppbärs provision per uppdrag enligt placeringsfondens vid
tidpunkten gällande servicetariff.

Förvarstjänster
Inhemska värdepapper
Förvarsarvoden
• Värdeandelskonto/mån. (Förvarsarvodet för förvar som överskrider 1
miljon euro överenskoms från fall till fall.)
• Värdepapper i pappersform/slag/mån och andra dokument/st./mån.
• Minimiarvode för förvar av inhemska värdepapper i pappersform
oberoende av antal slag/mån.
• Masslån emitterade och strukturerade produkter förmedlade av Aktia
samt placeringsfonder förvaltade eller marknadsförda av Aktia Fondbolag
Åtgärdsavgifter/enskild registrering/åtgärd
• Registrering av köp eller försäljning som gjorts via annan förmedlare än
Aktia Bank Abp (ej moms)
• Överföring från ett värdeandelskonto i Aktia Bank Abp till ett annat
värdeandelskonto i Aktia Bank Abp/mottagare
• Överföring från ett värdeandelskonto i Aktia Bank Abp till ett
värdeandelskonto i annat kontoförande institut/slag
• Uttag av värdepapper eller dokument i pappersform från förvar/slag
• Inlämnande av värdepapper i pappersform i förvar/slag
• Teckning i aktieemission
• Registrering, ändring eller borttagning av pantsättning till förmån för tredje
part
• Registrering, ändring eller borttagning av andra rättigheter*
•
Tillägg, ändring och borttagning av lagstadgade registreringar (utmätning,
konkurs, omyndighet, förordnande av intressebevakare)

3,00 €
1,50 €
5,00€
avgiftsfritt

20,00 €
25,00 €
25,00 €
15,00 €
15,00 €
avgiftsfritt
55,00 €
10,00 €
avgiftsfritt

*T.ex. registrering av nyttjanderätt och rätt att få information.

Övriga tjänster
• Extra rapport gällande värdepapper
• Beställning av skattefrihetsintyg
• Inlösen av msb- och andra låns preskriberade kuponger/rat
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Utländska värdepapper
Förvarsarvoden (årliga förvarsarvoden av marknadsvärdet på aktier samt av det
nominella värdet på mass- och andra lån)
• Förvarsarvoden
• Dock minst/mån.
Transaktions-/åtgärdsavgifter och övriga tjänster
• Registrering av affär gjord via Aktia Bank Abp
• Clearing av affär gjord via annan förmedlare än Aktia Bank Abp eller
överföring av förmögenhet
• Överföring av aktier till ett inhemskt värdeandelskonto via länk
Ansökan om återbäring av utomlands innehållen skatt enligt timdebitering,
• Minimiarvode
Debitering av avgifter
Värdepappersförvarets och värdeandelskontots förvarsarvoden debiteras
månatligen i efterhand den 10:e från det skötselkonto i banken som
överenskommits med kunden. Åtgärdsavgifterna debiteras omedelbart.
• Förvars- och åtgärdsprovisionernas faktureringstillägg (uppbärs när
betalning inte kunnat debiteras på förfallodagen)
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0,15 %
7,00 €
avgiftsfritt
40,00 €
125,00 €
100,00 €

6,00 €

Aktia PS
Sparavtalets administrationskostnader (ej moms)
• Avgifter/mån.
Sparavtalets åtgärdsavgifter
• Extra årsrapport/intyg
• Överföringsavgift

3,00 €
20,00 €
avgiftsfritt

Placeringsrelaterade åtgärdsavgifter:
• Se Värdepappershandel
Investeringsobjektens administrations- och förvarsavgifter:
• Se Förvarstjänster. Placeringsfondernas administrations- och
förvarsavgifter uppbärs enligt fondprospekten

Bankfack
Bankfacken har tagits bort från vårt tjänsteutbud. I samband med leveransen av
säkerhetspåsen för det tvångsöppnade bankfacket debiterar vi

120,00 €

I de skattebelagda tjänsternas avgifter ingår 24 % moms.
Om skötsel av en tjänst specificerad i prislistan förutsätter en genomgång av omfattande dokument eller
om en tjänst inte nämns särskilt i prislistan, debiteras de faktiska arbetskostnaderna enligt timdebitering
för varje påbörjad timme enligt Aktia Bank Abp:s allmänna prislista.
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