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FÖRSÄKRINGSAVGIFT1 PRIS/ÅR

Tjänstepension 0,65 %

Kapitalförsäkring  0,5 % 

Maxplan 0,65 %

Fond 0 %

Riskpremie tilkommer med ca 5 kr per 100 000 kr av depåvärdet, dras årsvis. 
1Försäkringsavgifterna bestäms av Max Matthiessen och Danica Pension. 
Det innebär att avgifterna är generella och kan variera beroende på avtal mellan förmedlaren och kunden.

Priserna gäller från den 26 september 2016

PRISER HANDEL

PRISLISTA MAX MATHIESSEN

Priser och incitament finns i Aktieinvest förhandsinformation avseende avtal om depå och handel.

FÖRSÄKRINGSKOSTNAD 
VIA DANICA PENSION

COURTAGE PRIS  

Handel på Stockholmsbörsen, NGM och Aktietorget  0,30 %, lägst 99 kr2    

Onoterat 0,30 %, lägst 199 kr2      

Strukturerade produkter  99 kr2, 3

Fonder 0 kr  Fondbolagens eventuella avgifter tillkommer. 

Månadssparande i fonder via autogiro 0 kr  Fondbolagens eventuella avgifter tillkommer. 

Handel i aktier för belopp (Andelsorder) i Sverige 10 kr + 1 %2 (Vid autogiro utgår ingen fast avgift) 

Handel i aktier för belopp (Andelsorder) i utland 10 kr + 2 %2 (Vid autogiro utgår ingen fast avgift)

Färdiga aktie- och fondportföljer  Se ovan priser för handel i aktier för belopp och fonder 

Vid order som överstiger 100 000 kr utgår rörligt courtage om 0,5 % för det belopp som överstiger 100 000 kr.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.
2Handläggaravgift tilkommer vid order via telefon på 99 kr.   
3Avgift tas ut vid inlägg, uttag samt vid köp och försäljning, gäller även vid nyteckning.

SPECIFIKA ÖVRIGA TJÄNSTER
 TJÄNST PRIS

 Byte av depåinstitut  1 000 kr

 Löpande sparplan inom tjänstepension 200 kr/år

 Administrativ avgift vid insättning utan referens5 100 kr
 5Avgiften tas ut om inte insättningen inkommer med godkänd referens som är depånummer eller personnummer. 


