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INNSKUDD/PLASSERINGER
GENERELLE VILKÅR
Ved overtrekk på kontoen beregnes en overtrekksrente på 18,00% p.a.

Bedriftskonto .............................................. 0,05% p.a.
For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester.
Skattetrekkskonto ...................................... 0,05% p.a.
Dette er en konto for avsetning av skattetrekksmidler. I henhold til skattbetalingsloven er kontoen sperret for alle andre
belastninger enn de som overføres skatteoppkreveren.
For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester.
Kapitalkonto ...................................... 0,75% p.a.
Fjorårets rente kan tas i et fritt antall uttak. Øvrige frie uttak er for tiden 12 per kalenderår.
Ytterligere uttak/overførsler vil bli belastet med uttaksgebyr på for tiden kr 250,00 pr uttak/
overførsel. Overførsler fra Kapitalkonto til egne konti i Nordea regnes som ordinære overførsler.
For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester.
Bedriftskonto i valuta
Valutakonto er en transaksjonskonto i utenlandsk valuta.
Rentebetingelsene for kontoer i valutaene USD, EUR, SEK, DKK, GBP, CHF og JPY følger
renteutviklingen i den aktuelle valutaen. For kontoer i øvrige valutaer beregnes det ikke renter.
For alle uttak/betalinger gjelder vanlige priser på betalingstjenester.

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920 058 817 MVA (Foretaksregisteret)
Nordea Bank Abp, Finland, 2858394-9
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INTERNASJONALE DATTERSELSKAPER (INTERNATIONAL SUBSIDIARY GROUP - ISG)
Etablering av konto
•
Per organisasjonsnummer
•
Gebyr belastes i lokal valuta
Månedlig gebyr for kontohold
•
Per organisasjonsnummer
•
Gebyr belastes i lokal valuta

NOK 15.000,00

NOK 850,00

PLASSERINGSKONTI
Kapitalkonto
Har gunstig rente for plasseringer opp til kr 5.000.000. For mer informasjon om plasseringer, ta kontakt med
Kundeservice Bedrift på tlf. 23 20 60 02 eller din rådgiver i Nordea.
Tolv frie uttak/overførsler pr. år, samt fjorårets renter i ett eller flere uttak.
Ytterligere uttak/overførsler vil bli belastet med uttaksgebyr på for tiden kr 250,00 pr uttak/overførsel.
Overførsler fra Kapitalkonto til egne konti i Nordea regnes som ordinære overførsler.
Uttak utover tolv frie uttak/overførsler vil medføre lavere effektiv rente på kontoen.
For lån i Nordea kan det avtales at renter og avdrag kan belastes Kapitalkonto uten at antall frie uttak reduseres.
Termininnskuddskonto
For innskudd på kr 500.000,00 og over kan det avtales at innskuddet blir bundet med fast rente.
Både rentesatsen og lengden på bindingstiden avtales for hvert innskudd, og rentesatsen er fast i bindingstiden.
Innskuddet er bundet i bindingstiden, og det kan ikke foretas uttak fra eller ytterligere innskudd på kontoen i denne
perioden.
Etter bindingstidens utløp gjelder for alle uttak/betalinger vanlige priser på betalingstjenester.
Depositumskonto i husleieforhold BM-kunder....................... 0,05% p.a.
Etablering av Depositumskonto (pr konto)……kr 1.000,00.
Merk! Ihht. Husleieloven §3-5 er det Utleieren som skal betale etableringskostnaden.
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, pr panthaver/notifikasjon…….kr 250,00
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FINANSIERING
DRIFTSFINANSIERING OG INVESTERINGSLÅN
Priser og betingelser for lån og kreditter oppgis ved henvendelse til Nordea.

RENTEENDRING
Renten på nedbetalingslån med flytende rente vil kunne endres av banken etter at låntakeren har fått skriftlig varsel om
endringen.

BETALINGSTJENESTER
Definisjoner
Betalingsoppdrag:

Oppdrag om uttak eller overføring av betalingsmidler.

Fremføringstid:

Tid fra oppdragsdato til mottakers bankforbindelse kan disponere beløpet.

Innleveringsfrist:

Det tidspunkt som betalingsoppdraget må være banken i hende for at behandlingen kan skje
samme dag.

Kompensert valutering:

Innebærer at renteberegningen av beløpet ved en betaling til en konto begynner på samme
dato som renteberegningen stopper på en annen konto.

Manuelt betalingsoppdrag: Betalingsoppdrag til utlandet hvor Nordeas standard bestillingskjema ikke benyttes.
Oppdragsdato:

Betalingsdato/den kalenderdag betalingsoppdraget er akseptert av banken. Oppdragsdato
vil følge betalingen frem til betalingsmottaker.

Oppgjørsdag:

Dato for oppgjør mellom bankene i Norges Bank. Ved overføring innen Nordea forstås med
oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontiene skjer.

Valutering:

Angir den dag/dato som renteberegningen av et beløp begynner eller slutter.

Virkedag:

Hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og
offentlige høytidsdager.

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920 058 817 MVA (Foretaksregisteret)
Nordea Bank Abp, Finland, 2858394-9
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GENERELL INFORMASJON
GJENNOMFØRING AV BETALINGSOPPDRAG
Betaling til utlandet
Fremføringstid til land innen EØS: 2-5 virkedager
Fremføringstid til land utenfor EØS: 2-20 virkedager

VALUTERINGSREGLER
Innskudd
Renter av beløpet godskrives senest fra og med første kalenderdag etter at innskuddet er foretatt. Ved annen
godskriving av konto godskrives renter av beløpet fra og med oppgjørsdagen.
Sjekk
For sjekker trukket på konto i Nordea er valuteringsdato lik kalenderdato. For sjekker trukket på konto i annen norsk bank
er valuteringsdato lik oppgjørsdato.
Uttak
Renter av beløpet godskrives til og med siste kalenderdag før uttaket. Ved uttak i kontanter på lørdag, helligdag eller
offentlig høytidsdag godskrives renter av beløpet til og med siste kalenderdag før siste virkedag før uttaket.
Betalinger til utland
Valutering er angitt for hver tjeneste under ”Betaling til utlandet”, hvor D = oppdragsdato og tall = antall dager etter
oppdragsdato. Kreditvalutering er for Nordeas korrespondentbank i utlandet.
Betalinger fra utland
Valutering er angitt for hver tjeneste under ”Betaling fra utlandet”, hvor D = dag når Nordea kan disponere beløpet og tall
= antall dager etter denne dato. For sjekker i utenlandsk valuta angis antall dager etter at sjekken mottas av Nordea.
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BETALINGSTJENESTER INNLAND
Nordea Business-løsningene
Månedsgebyr Bedrift: 139 kr/mnd
Nordea Start: 139 kr/mnd.
Nordea Plus: 159 kr/mnd.
Nordea Pro: 239 kr/mnd.
Transaksjonspriser for Nordea Business løsningene følger standard transaksjonspriser og tilleggstjenester følger øvrige
abonnementspriser.

KORTTJENESTER
Pris og rente
Bedriftskort m/Visa
Visa Business Card

Pris faktura
Visa Business Card
- Privatansvar

Pris pr. år
kr 250,00
kr 590,00 standard
Dette kortet avvikles og kan ikke bestilles
etter 1.11.2018
Papirfaktura

Nominell rente 17,50%
Effektiv rente 21,93% med e-faktura
Effektiv rente 30,29% med papirfaktura
e-faktura

kr 49,00

I henhold til Nordeas prisliste, p.t. kr 0,00

- Bedriftsansvar

Rente % p.a.

kr 0,00

Pris
Uttak og Betaling
Valutering
- hverdager
- lørdag, søndag, helligdager

Bedriftskort med VISA
Visa Business Card
Priser BankAxept kortinnløsning

Minibank
Nordea

Annen bank

Betaling

Kalenderdag
For lør-, søn-, og
helligdager;
virkedagen før

Kalenderdag
For lør-, søn-, og
helligdager;
virkedagen før

Oppgjørsdag
Oppgjørsdag

kr
0,00
4% av uttaksbeløpet,
min kr 40,00

kr
7,00
4% av uttaksbeløpet,
min kr 40,00
Pris, NOK tom
31.03.2018

Transaksjonspris*
Engangsavgift ved etablering av ny betalingsterminal
Månedlig brukerstedsabonnement
Vareretur, månedlig abonnement
Etablering av avstemmings/oppgjørsrapport
Månedlig avstemmings/oppgjørsrapport

kr

2,50

kr

0,00

Pris, NOK fom
01.04.2018

0,22
900,00
150,00
95,00
4000,00
2800,00

0,12
**
**
**
4 000,00
2 800,00

* endrer navn til Innløserpris fom 01.04.2018
** faktureres av BankAxept AS fom 01.04.2018. For BankAxepts priser og vilkår, vennligst se bankaxept.no
For pristilbud på Visa/ Mastercard, ta kontakt med Teller på tlf. 815 32 515 (2) eller send en e-post til
kortacceptsales@teller.com

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920 058 817 MVA (Foretaksregisteret)
Nordea Bank Abp, Finland, 2858394-9
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BETALING INNLAND
UTBETALINGER
Overførsel

Manuelle tjenester

Faste Oppdrag

Giro belastet konto

Overførsel mellom egne konti i Nordea

kr

50,00

kr

0,00

Betaling til annen konto i Nordea/annen
innenlandsk bank

kr

100,00

kr

50,00

kr

100,00

Lønnsutbetaling, manuell liste

kr

25,00

Lønnsutbetaling, hasteoverførsel,
tillegg til transaksjonspris

kr

400,00

Giro Utbetaling - Betaling hvor mottakers
kontonummer mangler

kr

100,00

kr

151,00

Manglende dekning på konto, pr. transaksjon 1)

kr

115,00

kr

115,00

kr

115,00

Retur av betaling pga. feil og mangler
1)
Finansavtaleloven pålegger bankene å informere skriftlig sine kunder om betalingsoppdrag
som ikke kan utføres pga. manglende dekning på konto.

UTBETALINGER
Elektroniske tjenester
Betaling med KID
Strukturerte betalinger
Betaling uten melding

kr

SWIFT MT 101 2)

Elektroniske kanaler

30,00

kr

1,50

kr

2,00

kr

3)
4)

Direkte
remittering
kr

2,50

1,50

kr

4,00

Betaling med melding

kr

30,00

kr

4,50

kr

8,00

Lønnsutbetalinger

kr

30,00

kr

1,75

kr

4,00

kr

2,00
kr

100,00

Betaling av skatt og moms
Giro Utbetaling
Kontoregulering mellom egne konti i Nordea
Overførsel via SWIFT

4)

kr

75,00

kr

100,00

kr

0,00

kr

0,00

kr

45,00

kr

35,00

Betaling i utenlandsk valuta
Som for Betaling til Utland
Elektronisk betalingsinstruksjon = betalingsinstruksjon mottatt som SWIFT MT101 request for transfer
3)
Betaling med strukturert referanse / fakturanummer, for filtjenestene Interpay og PAYMUL
4)
Gjelder ikke Nettbank Bedrift
2)

INNBETALINGER
Elektroniske tjenester
Returinformasjon, pr KID

OCR Giro
kr

Autogiro/
VPH

2,25

Avtalegiro
kr

2,25

Returinformasjon uten KID
Uten varsel

kr

2,50

Med varsel

kr

8,00

VPH - engangsfullmakt

kr

8,00

VPH – engangsfullmakt - Kreditorbetalt

kr

10,00

Betalingsoppdrag - varslet av
betalingsmottaker

kr

2,00

Betalingsoppdrag - varslet av banken

kr

4,00

Sletting av betalingskrav

kr

10,00

Kreditorbetalt transaksjon m/varsel

kr

6,00

kr

5,00

Kreditorbetalt transaksjon u/varsel

kr

4,50

kr

2,50

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920 058 817 MVA (Foretaksregisteret)
Nordea Bank Abp, Finland, 2858394-9

Cremul
kr

2,25

kr

2,50
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eFaktura – Elektronisk fakturering

Pris

eFaktura Bedrift via fil, fakturautsteder - transaksjonspris pr sendt faktura

kr

2,50

eFaktura Bedrift via fil, fakturamottaker - transaksjonspris pr mottatt faktura

kr

3,50

eFaktura Bedrift i Nettbank Bedrift – transaksjonspris pr sendt faktura

kr

8,00

Tillegg for faktura som blir sendt postalt til fakturamottaker

kr

1,80

eFaktura Bedrift i Nettbank Bedrift – transaksjonspris pr mottatt faktura (klikk og betal)

kr

2,50

eFaktura Privat - Betalingskrav pr. transaksjon

kr

3,60

eFaktura Privat – betalingskrav kombinasjon Avtalegiro pr. transaksjon

kr

3,30

eFaktura Privat – Lagring bankenes fakturahotell (Nets) pr. stk.

kr

1,00

-

NETTBANK BEDRIFT

5)

Etablering av nytt hovedselskap (Del A i avtaleverket), konti, tjenester. Pris pr
selskap: 6)

Etablering
kr
0,00

Abonnement

Løpende abonnement pr hovedselskap / pr. mnd.

kr

99,00

Pris pr bruker / pr mnd.

kr

40,00

Kontotilknytning pr konto /pr måned 7)

kr

15,00

Tillegg for bruk av filtjenester
Pris pr hovedselskap (Del A) tilknyttet filtjenester

kr

1200,00

Tillegg etablering pr påfølgende selskap (under samme avtale som over)

kr

100,00

Filtjenester pr måned
kr
300,00
Sikkerhetskort pr. stk. (1.stk. kort pr selskap inkludert)
kr
200,00
Etablering av skadet eller mistet pr stk.
kr
200,00
5)
Lag og foreninger med næringskodene 93299 og 94991 i Brønnøysundregistrene unntas fakturering ifht denne
prislisten
6)
Tilknyttede selskap er kun tilknytning av nye konti, og prises kun som konti
7)
Inntil tre konti pr. selskap er inkludert. Den 4. og påfølgende konti prises med kr 15,00

CORPORATE ACCESS

Etablering

Filoverføring via Corporate Netbank
kr
1500,00
Endring av kommunikasjonsløsning
Filoverføring via Corporate Netbank, pr. mnd. pr. avtale
Ved andre kommunikasjonsprotokoller – kontakt din rådgiver vedrørende pris.
Implementering av betalingsfiler
kr
2500,00
Endring av abonnement
Signer ID, pr. signer/mnd.
Pr. ekstra land (første land gratis)

Endring
kr

kr

Abonnement

450,00
kr

150,00

kr
kr

80,00
80,00

1000,00
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ABONNEMENT/TILKNYTNING

Abonnement
Pris

Etablering

Abonnementsgrunnlag

Direkte Remittering,

pr. avtale

kr

3.000,00 8)

kr

200,00

pr. mnd.

AvtaleGiro,

pr. avtale

kr

1.200,00 8)

kr

75,00

pr. mnd.

kr

1.200,00 8)

kr

75,00

pr. mnd.

pr. avtale

kr

600,00 8)

kr

75,00

pr. mnd.

eFaktura Bedrift via fil, fakturamottaker, pr avtale/org.nr

kr

5.000,00

kr

500,00

pr. mnd.

eFaktura Bedrift via fil, fakturautsteder, pr avtale/org.nr

kr

5.000,00

kr

500,00

pr. mnd.

eFaktura Bedrift i Nettbank Bedrift

kr

0,00

kr

50,00

pr. mnd.

eFaktura Privat

kr

8.000,00

kr

75,00

pr. mnd.

Autogiro,
OCR/Cremul,

pr. avtale

500,00 8)

8)

Abonnementsendringer innen samme konsern
kr
Inkluderer 4 timers opplæring. I tillegg kommer reise-/diettkostnader over kr 300,00
TILLEGGSTJENESTER

Kundepris

Fakturert enhet

Autogiro – manuell reg./endr. av fullmakter

kr

200,00

Pr. fullmakt

Endring av innsendte, ikke bokførte Autogiro transaksjoner

kr

100,00

Pr. transaksjon

Manuell registrering Autogiro transaksjoner

kr

200,00

Pr. transaksjon

Endre/slette innsendte ikke bokførte Autogiro og Dir.Rem oppdrag

kr

525,00

Pr. transaksjon

Giromail – melding sendt postalt

kr

15,00 + porto

Pr. forsendelse

OCR - transaksjonsliste 701 A + B

kr

60,00 + porto

Pr. liste pr. avtale ID

OCR - manuelt registrert KID

kr

30,00

Pr. transaksjon

Autogiro – varsel til betaler

kr

10,00 + porto

Pr. transaksjon

Autogiro - oversikt/konvertere/slette/stoppe fullmakter

kr

1.200,00

Pr. oppdrag pr. avtale ID

Avtalegiro - oversikt FBO mottakeravtale

kr

1.400,00

Pr. oppdrag pr. avtale ID

Avtalegiro – Kid bytte

kr

1.400,00

Pr. oppdrag pr. avtale ID

Avtalegiro – sletting av betalingskrav

kr

10,00

Pr. transaksjon

Avtalegiro / Autogiro/ Dir.Rem - Autorisering av oppdrag pga. feil i
fil fra sluttbruker

kr

750,00

Filforsendelse til/fra Nets (Avtalegiro ,OCR, Autogiro og Dir.Rem)

kr

5,00

Filforsendelse fra Nets - kopi (OCR, Autogiro og Dir.Rem)

kr

750,00

Dir.Rem – sperre oppdrag for avregning

kr

750,00

Endring av innsendte, ikke bokførte Dir.Rem transaksjoner

kr

180,00

Endre/slette innsendte, ikke bokførte Dir.Rem oppdrag

kr

750,00

Dir.Rem bank overstyrer DKO

kr

750,00

Dir.Rem betaler initierer ny DKO

kr

750,00

Oversikt over bilagsløse enkeltranser

kr

150,00

Pr. transaksjon

BankAxess brukersted månedspris

kr

300,00

Pr. måned

BankAxess brukersted transaksjonspris

kr

4,50

Pr. fil pr. oppdrag
Pr. oppdrag
Pr. fil

Pr. transaksjon
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ANDRE TJENESTER

Pris

Melding om manglende dekning, Autogiro, Avtalegiro-

pr. transaksjon

kr

115,00

Oblat/kvitteringsliste

kr

20,00

Melding om kreditering pr telefaks/e-post

kr

100,00

Bankremisse/gavesjekker

kr

100,00

Lønnsutbetalinger, manuell (liste) hasteoverførsel,

tillegg til transaksjonspris

kr

400,00

Kopi av utskrifter og bilag,

minimum pr. kopi

kr

100,00

KONTANTHÅNDTERING
Bedriftsoppgjør og Mynt
Bedriftsinnskudd opptalt i innskuddsmaskin

Kunder i Nordea
pr oppgjør
9)

Bedriftsinnskudd av valuta på innskuddsmaskin motverdi under NOK 200 *

kr

100,00

kr

0,00

Ikke-Aktive
kunder i Nordea

9)

9)

Bedriftsinnskudd av valuta på innskuddsmaskin motverdi over NOK 200
kr
100,00
Pris gjelder per valutasort. Relevant innskudd for valuta på automat er DKK, SEK, GBP, USD, EUR sedler

SALDO- OG TRANSAKSJONSINFORMASJON

Pris

Standard kontoutskrift og årsoppgave

kr

0,00

Nordeas minibanker

kr

0,00

Nettbank Bedrift

kr

0,00

Telefonbank

kr

0,00

Kontoinformasjon fra konti i annen bank via telex

kr

2,00

Kontoinformasjon fra konti i Nordea til annen Nordea bank, pr. måned/konto

kr

0,00

Kontoinformasjon fra konti i Nordea til annen bank, pr. måned/konto

kr

240,00

Interims transaksjonsrapport fra konti i Nordea til annen Nordea bank pr. måned/konto

kr

0,00

Interims transaksjonsrapport fra konti i Nordea til annen bank pr. måned/konto

kr

160,00

Standard kontoutskrift og årsoppgave

kr

0,00
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BETALINGSTJENESTER UTLAND
Uttak og Betaling
Valutering
Bedriftskort med VISA
Visa Business Card
Overførsel fra kredittkort til Nordea konto, Visa Business
Card Privat ansv

Uttak

Betaling

Kalenderdag

Oppgjørsdag

kr 30,00 + 0,50% av beløpet

kr

2,50

4% uttaksbeløpet, min kr.40,00

kr

0,00

1,5% av beløpet, min. 25,00

kr

0,00

1,75% påslag på
omregningskursen

Valutapåslag ved bruk av kort til kontantuttak og betalinger i utlandet

BETALING TIL UTLANDET
Prisene gjelder også for betaling i utenlandsk valuta til innenlandske banker.
Forutsetninger
Betalingstype
Krav til betalingsinformasjon

Elektronisk
oppdrag

Manuelt
oppdrag

- Betalinger innen EU/EØS
- Valutasort: EUR og SEK
- Maksimumsbeløp: EUR ubegrenset/SEK 500.000
- Mottaker: IBAN kontonummer
- Mottakerbank: BIC - ikke bankens navn
- Omkostningsalternativ: SHA = Kun omk. i Norge

kr

20,00

Betalingsmottakers konto og bank:
Innen Europa:
- Obligatorisk IBAN og BIC
Utenfor Europa:
- BBAN og BIC
- BBAN + bankkode og navn
- Enkelte land i Asia og Afrika krever
BBAN og BIC + bankens og adresse

kr

75,00

kr

250,00

Hasteoverførsel

Betalingsmottakers konto og bank:
Se Ordinær overførsel

kr

350,00

kr

450,00

Konsernoverførsel innen Nordea

Til egen konto i Nordea:
Se Hasteoverførsel

kr

70,00

kr

90,00

Konsernoverførsel utenfor Nordea

Til egen konto i Nordeas avtalebanker:
Se Hasteoverførsel

kr

200,00

kr

350,00

Utenlandssjekk

Betalingsmottakers navn og adresse

kr

60,00

kr

250,00

Tillegg for korreksjon grunnet
feil/mangler i betalingsinstruksjon

Se beskrivelse for Ordinær overførsel

kr

120,00

kr

0,00

Tillegg når oppdragsgiver ønsker
å betale omkostninger i utlandet.

For overførselsbeløp over EUR 50.000 eller tilsvarende i
annen valuta, tas det forbehold om etterbelastning for
omkostninger i utlandet som overstiger angitt pris.

kr

150,00

kr

150,00

Bekreftelse pr. telefaks

Mottakers telefaksnummer

kr

150,00

kr

150,00

Instruksjon for belastning av
egen konto i annen nordeabank

Belastningskonto og bank

kr

0,00

Instruksjon for belastning
av egen konto i annen bank

Belastningskonto og bank

kr

10,00

Reklamasjoner, i tillegg til
omkostninger i utlandet, minimum

Når ikke Nordea har forårsaket reklamasjonen

kr

300,00

kr

300,00

Ordinær overførsel

IBAN: International Bank Account Number
BBAN: Basic Bank Account Number
BIC:
Bank Identifying Code (SWIFT)

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920 058 817 MVA (Foretaksregisteret)
Nordea Bank Abp, Finland, 2858394-9
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VALUTERINGSREGLER OG INNLEVERINGSFRISTER (CUT-OFF) FOR BETALING TIL UTLANDET
Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D).
Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for Nordeas korrespondentbank.
BETALING INNEN NORDEA
Betalingstype og valutasort
Konsernoverførsel
EUR, USD
DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD
Hasteoverførsel
EUR, USD
CAD, GBP, SEK
NOK
DKK
CZK, PLN
HUF, TRY
CHF, MXN, JPY
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR
Øvrige valutasorter
Ordinær overførsel - uten veksling
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD
Øvrige valutasorter
Ordinær overførsel - med veksling
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD
Øvrige valutasorter

Cut-off

Valutering
Debet/Kredit

kl 16.00
kl 15.30

D/D
D/D

kl 16.00
kl 15.30
kl 15.00
kl 12.30
kl 10.00
kl 08.00
kl 15.30
kl 14.00
kl 15.00

D/D
D/D
D/D
D/D
D/D
D/D
D+1 / D+1
D+1 / D+1
D+2 / D+2

kl 15.00
kl 15.00

D+1 / D+1
D+2 / D+2

kl 15.00
kl 15.00

D / D+1
D / D+2

BETALING UTENFOR NORDEA
Betalingstype og valutasort
Hasteoverførsel / Konsernoverførsel
EUR, USD
CAD, GBP, SEK
NOK
DKK
CZK, PLN
HUF, TRY
CHF, MXN, JPY
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR
Øvrige valutasorter
Ordinær overførsel - uten veksling
EUR, GBP, NOK, USD
Øvrige valutasorter
Ordinær overførsel - med veksling
EUR
Andre valutasorter

Cut-off

Valutering
Debet/Kredit

kl 16.00
kl 15.30
kl 15.00
kl 12.30
kl 10.00
kl 08.00
kl 15.30
kl 14.00
kl 15.00

D/D
D/D
D/D
D/D
D/D
D/D
D+1 / D+1
D+1 / D+1
D+2 / D+2

kl 15.00
kl 15.00

D+1 / D+1
D+2 / D+2

kl 15.00
kl 15.00

D / D+1
D / D+2

BETALING FRA UTLANDET
Prisene for valutasjekk gjelder også for valutasjekk trukket på konto i Nordea og andre norske banker.
Overførsler og sjekker
Overførsel
Beløp til og med kr 2.000,00
kr
50,00
Beløp over kr 2.000,00
kr
100,00
EU-betaling, beløp opp til EUR 50.000,00 eller SEK 500.000,00
kr
20,00
forutsatt riktig forsendelse jf. EU-krav
Lavverdibetaling, betinget av avtale med avsenderbank
kr
40,00
Konsernoverførsel fra Nordea-bank
kr
0,00
Konsernoverførsel fra Nordeas avtalebanker
kr
50,00
Kontant utbetaling, uansett beløp
kr
200,00
Bankremisse til betalingsmottaker, tillegg til pris for overførsler
Kr
60,00
Valutasjekk til inkasso, tillegg til omkostninger i utenlandsk bank
Valutasjekk i retur fra utenlandsk bank, tillegg for tilbakeførsel
Bekreftelse pr. telefaks
kr
100,00
Forhåndsvarsling av overførsel, pr varsling via- sikker e-post (forutsatt abonnement)
kr
5,00
Forhåndsvarsling av overførsel, pr varsling via- SMS (forutsatt abonnement)
1,00
kr

Valutasjekk
kr
75,00
kr
200,00

kr
kr
kr

450,00
150,00
100,00

Side 13

VALUTERINGSREGLER OG CUT-OFF FOR BETALING FRA UTLANDET
Cut-off er angitt i klokkeslett (CET) og antall virkedager før oppgitt valuteringsdag fra avsenderbank, D.
Overførsler: Valutering kredit angis i antall virkedager etter oppgitt valuteringsdag fra avsenderbank, D.
Kjøp av sjekker: Kredit kunde angis i antall bankvirkedager etter mottak i Nordea, D.
Cut-off
Valutering kredit
Uten
Med
BETALINGSTYPE OG VALUTASORT
Tid CET
Dag
veksling
veksling
Konsernoverførsel fra Nordea
EUR, USD
kl 16.00
D
D
D
DKK, EEK, GBP, NOK, PLN, SEK
kl 15.30
D
D
D
SGD
kl 15.30
D-1
D-1
D
Ordinær overførsel fra Nordea i Nordea-valutasorter
EUR, USD
kl 16.00
D
D
D
GBP, SEK
kl 15.30
D
D
D
NOK
kl 15.00
D
D
D
DKK
kl 13.30
D
D
D
PLN
kl 10.00
D
D
D
SGD
kl 14.00
D-1
D
D
Overførsel fra bank utenfor Nordea/i andre valutasorter
EUR, USD
kl 16.00
D
D
D+1
CAD, GBP, SEK
kl 15.30
D
D
D+1
NOK
kl 15.00
D
D
D+1
DKK
kl 13.30
D
D
D+1
CZK, PLN
kl 10.00
D
D
D+1
HUF, TRY
kl 08.00
D
D
D+1
CHF, JPY, MXN, RSD
kl 15.30 D-1
D
D+1
RUB, AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, SAR, ZAR,
kl 14.00 D-1
D
D+1
SGD
Øvrige valutasorter
kl 15.00
D-2
D
D+1
Kjøp av sjekk (valutasjekk)
Banksjekk i utenlandsk valuta
kl 14.00
D
D+5
D+5
Privatsjekk i utenlandsk valuta
kl 14.00
D
D+8
D+8
Banksjekk i NOK trukket på Nordea
kl 14.00
D
D+1
D+1
Banksjekk i NOK trukket på annen innenlandsk bank
kl 14.00
D
D+2
D+2
Banksjekk i utenlandsk valuta betalbar i Norge
kl 14.00
D
D+1
D+1
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REVISJONSOPPGAVER
Oppgaver med kun oppgjorte konti ............Gratis
Oppgaver med inntil 2 konti........................kr
300,00
Oppgaver med inntil 5 konti........................kr
700,00
Oppgaver med over 5 konti ........................kr 1.200,00
Forespørsler fra utenlandske banker .........kr
250,00
For konsernkunder kan pris avtales mellom kunderådgiver og Customer Data.

PERSONALFORSIKRINGER - NORDEA LIV AS
Tjenestepensjon
Vi tilbyr tjenestepensjon fra vårt livsforsikringsselskap Nordea Liv. Kontakt rådgiver i Nordea Bank eller Nordea Livs
kundesenter på telefon 09990 for informasjon.
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VERDIPAPIRER, AKSJER, OBLIGASJONER OG VPS
Nordea tilbyr gjennom Nordea Markets plassering av midler i aksjer og obligasjoner, herunder også derivater. Vi tilbyr
tjenester til selskaper som vurderer å gjennomføre aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, fusjoner og oppkjøp. Aktiv
forvaltning tilbyr forvaltning av kundens midler, individuelt tilpasset kundens spesielle behov.
Omsetning av verdipapirer
• Aksjer og grunnfondsbevis, av omsetningsbeløpet . 0,75%, min. kr 350,00
• Tegningsretter, av omsetningsbeløpet .................... 0,75%, min. kr 50,00
• Obligasjoner, av pålydende beløp ........................... 0,20%, min. kr 350,00
• Statsobligasjoner, av pålydende beløp ....................................... Etter avtale
• Konvertible obligasjoner, av omsetningsbeløpet ..... 0,50%, min. kr 350,00
• Aksjeindeksobligasjoner, av pålydende beløp ......... 0,50%, min. kr 250,00
• Sertifikater, poster min. kr 1mill ............................... Fastsettes for hvert lån
• Utenlandske aksjer, av omsetningsbeløpet ............. 0,75%, min. kr 400,00
• Utenlandske obligasjoner, av pålydende beløp ....... 0,25%, min. kr 400,00
• Utenlandske konvertible obligasjoner ...................... 0,50%, min. kr 400,00
Kurtasjen kan være gjenstand for forhandlinger, avhengig av kunden og ordrens størrelse.
Aktiv forvaltning
• Aksjer, aktiv forvaltning ............................................ Etter avtale
• Obligasjoner, aktiv forvaltning.................................. Etter avtale
Forvaltningsprovisjonen beregnes i prosent av porteføljens gjennomsnittlige verdi og belastes kvartalsvis.
Provisjonssatsene avtar med stigende portefølje, og er forskjellige for aksjer og obligasjoner.
Ytterligere opplysninger ved henvendelse til Nordea, tlf. 23 20 60 02.
Aksje-, rente- og kombinasjonsfond
Vi tilbyr plassering av midler i pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond, aksjefond og alternative fond.
Fondene er velegnet til både kortsiktige likviditetsplasseringer og til langsiktige finansinvesteringer. Avkastningen på slike
plasseringer har over tid vanligvis vært høyere enn på tradisjonell banksparing, men dette er ingen garanti for fremtidig
avkastning.
Investor kan velge blant Nordeas egne fond og andre populære og velkjente forvaltere.
Ytterligere opplysninger ved henvendelse til Nordea, tlf. 23 20 60 02.

Aksjehandel på nett
Spesifikasjon

Priser

Etablering/årspris

Kr 0,00

Kurtasje norske aksjer og grunnfondsbevis

0,04 %
min. NOK 1,00
maks Kr 99,00

Kurtasje norske tegningsretter

0,04 %
min. NOK 1,00
maks Kr 99,00

Kurtasje svenske aksjer

0,04 %
min. SEK 1,00

Kurtasje svenske tegningsretter

0,04 %
min. SEK 1,00

Kurtasje danske aksjer

0,04 %
min. DKK 1,00

Kurtasje danske tegningsretter

0,04 %
min. DKK 1,00

Kurtasje finske aksjer

0,04 %
min. 0,20 EURO

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920 058 817 MVA (Foretaksregisteret)
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Kurtasje finske tegningsretter

0,04 %
min. 0,20 EURO

Årsavgift VPS-konto og VPU-konto

Kr 0,00

Priser for kursinformasjon
Spesifikasjon

Priser per måned

Forsinkede kurser (bedriftskunder)

Kr 0,00

Priser for Markeder utenfor Norden
Handel på markeder utenfor Norden gjøres på telefon. Kontakt Aksjedesken på 22 48 51 50.
Marked

Kurtasje

Minimum i valuta

USA (NYSE, AMEX, NASDAQ)

0,20 %

USD 28

Belgia

0,20 %

EUR 28

Frankrike*

0,20 %

EUR 28

Tyskland

0,20 %

EUR 28

Italia*

0,20 %

EUR 28

Nederland

0,20 %

EUR 28

Storbritannia**

0,20 %

GBP 20

Spania

0,20 %

EUR 28

Sveits

0,20 %

CHF 40

Canada

0,20 %

CAD 28

Portugal

0,20 %

EUR 28

*Financial Transactions Tax (FTT) for handel med franske og italienske papirer og eventuelt andre markeder hvor dette
er innført, vil viderefaktureres. Franske aksjer 0,2% av verdi på kjøpsordre. Italienske aksjer 0,12% av verdi på
kjøpsordre.
**Direkte kostnader som «stamp duty» vil viderefaktureres.
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Verdipapirkonto i Nordea Securities Services
Beholdningsgebyr/årsgebyr – belastes en gang pr år
Beregnes av markedskurs på beholdningen pr 31.12 hvert år.
Kunder med flere VPS-konti i Nordea, blir fakturert etter verdien
personnummer/foretaksnummer.
Verdi på beholdning
kr 1 til
kr 100.000
kr 100.001 til
kr 1.000.000
kr 1.000.001 til
kr 1.000.000.000
kr 1.000.000.001 til kr 1.000.000.000
kr 1.000.000.001 og over

12)

på totalbeholdningen av alle VPS-konti pr

Pris
Gratis
kr 380
kr 200 pr påbegynt million
kr 125 pr påbegynt million
kr 40 pr påbegynt million

Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi.
Sertifikater
Månedsgebyr
Minimumsgebyr
Transaksjonsgebyr – belastes 2 ganger pr år
Frigivelse ved salg utenom Nordea
Overføring fra VPS konti
Overføring fra VPS konto til VPS konto i utlandet
Overføring fra VPS konto på nett
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontofører
Overføring av totalbeholdning til annen ID / kontofører
Innløsning av obligasjoner (”put”)
Etablering av rettighet
Etablering av fullmakt
Kopi av tidligere utsendte Investormeldinger
Unntatt siste års Årsoppgave
Øvrige gebyrer
Girogebyr
Purregebyr ved manglende betaling

kr 6 pr påbegynt million
kr 50 pr fakturering

kr 100 pr vp nr
kr 100 pr vp nr
kr 500 pr oppdrag
kr 60 pr vp nr
kr 100 for første vp nr
kr 100 fra og med andre vp nr
kr 100 pr vp nr
kr 300 pr rettighet
kr 300 pr fullmakt
kr 125 pr kopi inkl mva

kr 50
kr 100

Den pengekonto som er registrert på VPS kontoen vedr gebyrer, vil bli belastet for ovennevnte gebyrer ved forfall.
De som ønsker å endre konto for belastning, må ta kontakt med Securities Operations i Nordea. Det er kundens ansvar
at registrert konto er aktiv. Faktura blir sendt ut i forkant av belastning. Faktura med girodel blir sendt til de kundene der
belastningskonto for gebyrer ikke er registrert på VPS-kontoen, ref. girogebyret.
Elektronisk tilgang til informasjon på din VPS konto på Nordeas hjemmeside (www.nordea.no: logg inn fanen,
velg Investortjenester)
- Beholdningsoversikt - Investormeldinger
Hvordan få tilgang: Tjenesten ”Investortjenester” må aktiveres.
Send melding til vps-ki@nordea.no (vedlegg firmaattest og kopi av legitimasjon til den som kan signere på vegne av
foretaket i henhold til firmaattesten).
12)

Spesielt for unoterte verdipapirer og egenkapitalbevis:
Her fastsettes verdien for fakturering etter følgende prinsipp: (nytt fra 31.12.2012):
1. Sist omsatt kurs i forrige år
2. Dersom sist omsatt mangler: Ligningskurs
3. Dersom heller ikke ligningskurs finnes: Pålydende
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DRIFTSFINANSIERING - NORDEA FINANS AS
FACTORING
Factoring, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finans AS, innebærer at Nordea Finans AS overtar bedriftens
kundefordringer, og finansierer (forskutterer) inntil 80% av det beløp som til enhver tid er utestående. Nordea Finans AS
overtar dessuten i nært samarbeid med bedriften administrasjonen og oppfølgingen av fordringene.
Prisene på factoring avtales med den enkelte bedriftskunde og er blant annet avhengig av omsetningen, fakturamengde
og antall kunder. Prisene er delt i rente på finansieringen av fordringene og på administrasjonen av fordringsmassen.
Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til Nordea Finans AS.
INVESTERING - NORDEA FINANS AS

LEASING
Leasing, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finans AS, finansierer driftsmidler uten å belaste egenkapital eller
andre lånekilder. Leasing innebærer at Nordea Finans AS kjøper driftsmiddelet etter bedriftens spesifikasjoner og leier
det ut til bedriften mot en månedlig forskuddsvis leie. Det er bedriften selv som forhandler frem rabatter og eventuelle
restverdier med leverandøren.
Den månedlige leien avtales med den enkelte bedriftskunde ut ifra blant annet nominell rente, investert beløp, restverdi
og løpetid. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til Nordea
Finans AS.
Personallånsordninger til bil
Personallånsordninger, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finans AS, omfatter en rammeavtale om
bilfinansiering for bedriftens ansatte, og benyttes som en del av en aktiv personalpolitikk, uten at bedriften binder kapital.
Lånene sikres normalt med salgspant i bilene, samt en kontantandel dersom bedriften ikke garanterer for de ansatte.
Bedriften har også anledning til å subsidiere lånerenten. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved
henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til Nordea Finans AS.
Salgsfinansiering
Salgsfinansiering, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finans AS, gjør det mulig for kapitalleverandører å kunne
tilby egne kunder finansieringsordninger i forbindelse med salg av kapitalvarer. Finansieringen er knyttet til den
kapitalvaren som selges og vil normalt forutsette pant i varen eller eiendomsrett til den. Finansieringsordningen har til
hensikt å bidra til mersalg for kapitalleverandørene. Prisene avtales med den enkelte leverandør og vil kunne tilpasses
spesielle lanseringer, kampanjer mv. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til
kundeansvarlig i Nordea eller Nordea Finans AS.
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TRADE FINANCE - RISIKOAVLASTNING/HANDELSFINANSIERING
DOKUMENTINKASSO
TFG* (Online)
Inkassoprovisjon .......................................................... 0,35%
................................................................. min. kr
600,00
...............................................................maks. kr 3.000,00

TFG* (Brevlig)
0,40%
kr 1.000,00
kr 3.500,00

•

Aksept omkostninger ........................................ kr

500,00

kr

500,00

•

Endring ............................................................. kr

500,00

kr

500,00

•

Diskonteringsprovisjon ..................................... kr

1.000,00

kr

1.000,00

•

Utlevering/fristilling (Inkl. mail) .......................... kr

1.000,00

kr

1.000,00

•

Dette er de viktigste inkassoprovisjonene. Direkte omkostninger som telegebyr og porto kommer i tillegg.
*TFG = Trade Finance Global

REMBURS
Eksportremburs
• Adviseringsomkostninger
- TFG (Online) ................................................ kr 900,00
- Brevlig .......................................................... kr 1500,00
• Dokumentprovisjon (pr. disposisjon) .......................... 0,275%
• Bekreftelsesprovisjon (avhengig av land/bank) ......... % (p.a.)
Kvotering gis ved forespørsel til TF Sales ............................... …
dager)
•
•
•
•

Akseptprovisjon(Inkl. utsatt betaling,
avhengig av land/bank risk) ....................................... % (p.a.)
Gjennomgang av utkast (per utkast)..................... kr 500,00
Diskonterings omkostning................................... kr 1 .000,00
Endringsomkostninger .......................................... kr 800,00

min kr 1.000,00
min kr 1 .000,00 (min. periode 60

min kr 1.000,00

Dette er de viktigste eksport remburs omkostningene. Direkte omkostninger SWIFT, kurer/porto og utenlandske
omkostninger påført oss kommer i tillegg. Saker som krever spesielt mye arbeid, vil bli belastet med ekstra
behandlingsprovisjon.
Importremburs
• Utstedelsesprovisjon
- Individuell sats (avhengig av kreditt) ................. % (p.a.)
- TFG (Online) .............................................. kr 1 000,00
- Brevlig ......................................................... kr 1 500,00
• Dokumentprovisjon (pr. disposisjon) .......................... 0,275%
• Akseptprovisjon (avhengig av land/bank) .................. % (p.a.)
• Endringsomkostninger ............................................ kr 800,00
•

ved cash depot. min. 0.50% p.a.

min kr 1 000,00
min kr 900,00 (Inkl. utsatt betaling)

Utarbeidelse av utkast (per utkast) ......................... kr 500,00

Dette er de viktigste import remburs omkostninger. Direkte omkostninger SWIFT, kurer/porto og utenlandske
omkostninger påført oss kommer i tillegg. Saker som krever spesielt mye arbeid, vil bli belastet med ekstra
behandlingsprovisjon.
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GARANTIER
•

Garantiprovisjon, avhengig av garantitype,
risiko og sikkerhet ...................................................................................................... Etter avtale
............................................................................................... min. kr 750,00 pr. 3 mnd. periode

•

Etableringsomkostninger ved bruk av Nordeas standard garantitekst ...............................1,00% min. kr 2.500,00

•

Etableringsomkostninger dersom Nordeas standard garantitekst ikke benyttes................1,00% min. kr 4.000,00

•

Hastegebyr (etablerings-/behandlingsomkostninger kommer i tillegg) ........................................ min. kr 3.000,00

•

Endring av garantier, reduksjoner, forlengelser etc.,
behandlingsomkostninger .......................................................................................... kr 1.500,00

•

Omkostninger ved varsling av krav............................................................................ kr 3.500,00

•

Omkostninger ved utbetaling av krav ........................................................................... kr 500,00

•

Advisering av utenlandske garantier u/ansvar for Nordea ................................. min. kr 1.000,00
-

Advisering av endringer ...................................................................................... kr 500,00

•

Rådgivning/utarbeidelse av garantitekst .......................................................... pr. time kr 800,00

•

Depotgebyr ............................................................................................. Avhengig av depottype

Direkte omkostninger som SWIFT, kurer/porto og utenlandske bank omkostninger påført Nordea kommer i tillegg.
Transaksjoner som krever spesielt ekstra mye merarbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.
For priser på direkte omkostninger, se nederst i dokumentet.
Gebyrer til dekning av direkte kostnader (gjelder for alle produkter)
SWIFT ..................................................................................................... 200,Kurer ....................................................................................................... 350,Porto........................................................................................................ 60,Porto (Rekommandert) ............................................................................ 180,Porto (Ekspress over natt)....................................................................... 410,Spesialbehandling (per time)................................................................... 800,-

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920 058 817 MVA (Foretaksregisteret)
Nordea Bank Abp, Finland, 2858394-9
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