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UTDRAG UR PRISLISTAN
FÖRETAG OCH FÖRENINGAR
Värde Enh. Att beakta
Företagets dagliga penningärenden och betalningsrörelse
Företagskonto
Kontots ränta
Avgift för företagskonto
Allmänna serviceavgifter
Faktureringstillägg, om en avgift faktureras separat
Betalningstjänst för bokföringsskyldiga
Övertrasseringsavgift
Ankommande betalningar
Ankommande betalning med referens
Ankommande SEPA-ilgiro med referens
Ankommande betalning utan referens
Ankommande SEPA-ilgiro utan referens
Kontoinformation
Transaktionsförfrågan som personlig service i kontoret
Täcknings- och saldoförfrågan som personlig service i kontoret
Nätkontoutdrag för bokföringsskyldig
Papperskontoutdrag för bokföringsskyldig
Separat beställt kvitto som personlig service i kontoret
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Kontoinstrument
Kort
Visa Business Debit
4,00 € /mån
Business Eurocard-kreditkort utfärdas av SEB Kort Bank AB, som tar ut avgifter enligt sin egen prislista för kortet och
användningen av det
Användningen av Visa Business Debit-kort och avgifter som hör samman med kortet
Uttag i euro från bankkonto
5 st./mån avgiftsfritt, därefter 1,00 €/st
Kontantuttag från bankkonto i annan valuta än euro
2,00 € + 2,50 % av uttagsbeloppet
Saldoförfrågan i automat
1,00 € /st.
Transaktionsförfrågan i automat eller serviceautomat (avgiften tas ut för
1,00 € /st.
varje post av påbörjade 10 transaktioner)
Kontantinsättning i automat
2,50 € /gång + 0,20 % av värdet
Inköp som gjorts med kortet i valuta konverteras till euro med den valutakurs som tillämpas av Visa utökad med 2,75 %.
Övriga avgifter för Visa Business Debit-kort
Förnyande av PIN-koder
10,00 €
Förnyande av kort under kortets giltighetstid
10,00 €

Nät- och bankförbindelsetjänster
Nättjänsten
Avgift för rätten att använda tjänsten
6,00 € /mån
Nätfakturering i nättjänsten
avgiftsfri
Materialöverföringar i nättjänsten
1,00 € /mån
Låneförfrågan i nättjänsten
avgiftsfri
Betalning från konto
0,15 € /st.
Transaktionsförfrågan
0,10 € /st.
Hämtning av gamla nätkontoutdrag
0,50 € /st.
Kvitto på särskild beställning
5,00 € /st.
Hämtning av kontotransaktioner till fil
avgiftsfri
Betalningsorder till utlandet
8,00 € /st.
Ilremissa till utlandet
35,00 € /st.
Om betalaren även står för mottagarens banks kostnader, debiteras
25,00 € /st.
utöver utlandsavgiften
Fullmakt att använda konto i nättjänsten
6,00 € /mån
Enligt separat avtal kan man till tjänsten ansluta värdepappershandel och marknadsinformation i realtid
Web services-förbindelsen
Avgift för rätten att använda tjänsten
7,50 € /mån
Saldo- och transaktionsförfrågan med WS-förbindelsen
0,10 € /st.
Fullmakt att använda konto i WS-kanalen
5,00 € /mån
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Satsöverföringstjänster för företag
Kontoutdragstjänst för satsöverföringar
Avgift för rätten att använda tjänsten
KTO-kontoutdrag
XML-kontoutdrag
Tjänsten Avgående betalningar
Avgift för rätten att använda tjänsten
Transaktionsavgift
Löner och andra periodiska betalningar
Ilgiro
Sammanslagning av fakturor
Betalningsorder till utlandet
Ilremissa till utlandet
Om betalaren även står för mottagarens banks kostnader, debiteras
utöver utlandsavgiften
XML-betalningsspecifikation
Meddelande om icke-genomförd betalning, på maskinspråk
Tjänsten Ankommande referensbetalningar
Avgift för rätten att använda tjänsten
Ankommande referensbetalning, transaktionsavgift
SVM-katalog
XML-katalog
Papperskatalog
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Nätfakturatjänsten
Avgift för ibruktagande
Tjänst för avsändning av nätfakturor
Avgift för rätten att använda tjänsten
Avsändning av nätfaktura, basfaktura, transaktion
Avsändning av nätfaktura om >10 000 tecken
Avsändning av direktbetalning
Avsänd Finvoice-filbilaga
Utskrivning och postning av nätfakturor
Avsändning av e-fakturerarmeddelande
Tjänst för hämtning av nätfaktura
Avgift för rätten att använda tjänsten
Hämtning av nätfaktura, basfaktura, transaktion
Hämtning av nätfaktura om >10 000 tecken
Meddelande e-fakturameddelanden
Mottagna meddelanden om direktbetalningsadress
Mottagen Finvoice-filbilaga

Mottagning och överlåtelse av pengar
Mottagning och överlåtelse av dagskassor
För varje dagskassa som lämnats för räkning tas enligt dess värde:
Sedlar:
0 - 2.000 €
5,00 €
2.001 - 5.000 €
7,00 €
5.001 €
10,00 €
Mynt:
2,00 %
Dock minst
5,00 €
Beställning av växelpengar
Växelpengar beställs från bankens uppräkningscentral senast en dag i förväg. För beställningen tas:
Mynt
2,00 %
Dock minst
5,00 €
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Övriga tjänster för betalning
Ankommande utländsk betalningsorder
Ankommande utländsk ilremissa
Bristfällig eller felaktig inkommande utländsk betalningsorder
En skickad utlandsbetalning har återställts till kunden av den
förmedlande banken eller mottagarens bank
Avgift för utredning av betalning i SEPA-området och av
utlandsbetalning. Därtill debiteras eventuella kostnader som tas ut av
den utländska banken
Om någon tjänst inte är nämnd i prislistan, kan en avgift ändå tas ut så
att tidsåtgången tillämpas. Timpris för tjänstemans arbete
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Kännetecken på SEPA-betalningar
Det gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments Area: SEPA) omfattar 36 europeiska länder: alla EUländer samt lsland, Norge och Liechtenstein, Monaco, Schweiz, San Marino, Vatikanstaten och Andorra. Inom SEPAområdet betalas betalningarna med kontonummer i IBAN-form (International Bank Account Number): OBS! I
fortsättningen är Storbritannien utanför EU men med i SEPA
▪Betalningen görs i euro
▪ Mottagarens kontonummer har meddelats i IBAN-form
▪ Betalaren och mottagaren sin egen banks kostnader
Checkar och betalningsanvisningar omfattas inte av förordningen. Betalningar som inte fyller kriterierna för SEPAbetalning förmedlas till mottagaren som vanliga utlandsbetalningar.

Valutakurser
När en transaktions motvärde är högst 30 000 euro tillämpas
▪ på utgående utländska betalningsuppdrag den av Sparbankernas Centralbank noterade säljkursen för ifrågavarande
kontovaluta
▪ på inkommande utländska betalningsuppdrag den av Sparbankernas Centralbank noterade köpkursen för
ifrågavarande kontovaluta
När en transaktions motvärde är >30 000 euro tillämpas internationell marknadskurs.

