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Sida 3 of 10 
 

Ansvarsfriskrivningen tillhör flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”), en filialen till flatexDEGIRO Bank AG med säte i Amsterdam. 
DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och 

investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, 
Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).  

OBS: Avgifterna kan ändras enligt Artikel 11 i Villkor investeringstjänster.  
Priserna gäller från: 20-12-2021 

 
 

Aktier, ETF:er, Obligationer, Investeringsfonder 
 
 
 

Aktier, Teckningsrätter, ETN, ETC, & ADR1 

BÖRS2 AVGIFT 

Sverige – Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small) SEK 0.00 

Sverige – Stockholmsbörsen First North SEK 0.00 

USA3, Kanada € 0.00 

Tyskland – Tradegate4 
Tyskland – Frankfurt (Aktier), 
Irland, Italien, Österrike, Euronext Access Paris, 
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, 
Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, 
Tyskland (XETRA), Tjeckien, Grekland, Ungern, 
Turkiet, Polen 

€ 3.90  

Australien, Hong Kong, Japan, Singapore € 5.00 

 
1 Se översikt för kostnader av tredje part på sida 4. 
2 För vissa produkter på dessa börser tillkommer en transaktionsskatt. Mer information om transaktionsskatt hittar du här 
3 Kunder debiteras eventuella externa kostnader som uppstår i och med handeln i en ADR (American Depository Recepit). 
4 Vänligen se sid 8 och 9 för en fullständig översikt av kostnaderna relaterade till Tradegate. 

 
 
 
 

Trackers (ETF:er) 

TYP AVGIFT 

Världen över (förutom Tradegate)1 € 0.00 

Tradegate2 € 3.90 

ETF, ETN, ETC, noterade på Stockholmsbörsen1 € 0.00 

Courtagefria ETF:er3 Gratis 

1 Se översikt för kostnader av tredje part på sida 4. 
2 Vänligen se sida 8 och 9 för fullständig översikt av Tradegate.   
3 Du kan hitta en översikt över courtagefria ETF:er här. Varje kalendermånad kan du göra en courtagefri transaktion (köp/sälj) per ETF från denna 
lista (förutsatt att försäljning inte resulterar i en kort position, då tas vanlig avgift ut). Ytterligare courtagefria köp kan göras så länge de går i 
samma riktning (ett köp måste följas av ett annat köp) inom samma månad och måste ha en volym på minst 1000 EUR / USD (beroende på 
vilken valuta ETF:en är denominerad i). 
 
 

  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
https://www.degiro.se/tax
https://www.degiro.se/data/pdf/se/Courtagefria_etfer.pdf
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Ansvarsfriskrivningen tillhör flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”), en filialen till flatexDEGIRO Bank AG med säte i Amsterdam. 
DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och 

investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, 
Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).  

OBS: Avgifterna kan ändras enligt Artikel 11 i Villkor investeringstjänster.  
Priserna gäller från: 20-12-2021 

 
 

Obligationer1 

BÖRS AVGIFT 

Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Portugal €2.00  

OTC Obligationer €35.00 

1 Se översikt för kostnader av tredje part på sida 4. 

 
 
 

Investeringsfonder 

TYP AVGIFT SERVICEAVGIFT1 

Euronext Fund Services2 € 3.90 0.20% 

Non Exchange Listed Investment Funds (STP)3 € 3.90 0.20% 

 
1 Procentsatserna är baserade på en årsbasis och debiteras månadsvis. DEGIRO baserar avgifterna på portföljvärdet I slutet av varje månad. 
2 Se översikt för kostnader av tredje part på sida 4. 

 

 
 
 
Översikt för kostnader av tredje part 
 
Om en order läggs via en börs eller någon annan handelsplattform beräknas det totala priset från DEGIRO:s 
courtage plus kostnader för tredje part (clearing- och avvecklingskostnader, mäklaravgift, avtalsavgift, 
tillsynsavgift och utförandekostnad). 
 
DEGIRO tar inte ut bidrag och avgifter från tredje part direkt, utan via en fast en avgift på € 0.50. Den fasta 
avgiften täcker alla kostnader som debiteras av börserna eller handelsplattformarna DEGIRO för utförandet av 
din order. Svenska aktier omfattas av en fast avgift om 5 SEK. Den fasta avgiften på € 0,50 gäller inte för 
Tradegate. 

  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
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Ansvarsfriskrivningen tillhör flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”), en filialen till flatexDEGIRO Bank AG med säte i Amsterdam. 
DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och 

investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, 
Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).  

OBS: Avgifterna kan ändras enligt Artikel 11 i Villkor investeringstjänster.  
Priserna gäller från: 20-12-2021 

 
 

Valuta, blankning & belåning  
 
 
 

Valutaväxling 

TYP AVGIFT 

Valutahantering via manuell valutatransaktion € 10.00 + 0.25%1 

Valutahantering via AutoFX 0.25%1 

1 Inkluderat i köp/sälj-transaktioner 

 

 
Prisdata 
 

Amerikansk kursuppdatering 

BÖRS/LAND STANDARD AVGIFT FÖR REALTIDSDATA 

USA (NASDAQ) 15 minuters fördröjning € 5.00 per månad 

USA (NYSE) 15 minuters fördröjning Inte tillgänglig 

USA (BATS)  15 minuters fördröjning 
Gratis efter första transaktionen. 
Mer info finns här (normalt pris € 
5,00 per kalendermånad) 

 
Annan kursuppdatering 

BÖRS/LAND STANDARD AVGIFT FÖR REALTIDSDATA 

OMX Nordics Equities (Level 1) Realtid Gratis 

Tradegate Realtid Gratis 

Amsterdam, Bryssel, Lissabon, Paris, Oslo Realtid Gratis 

CHI-X Realtid Gratis 

Grekland (Level 1) 15 minuters fördröjning € 4.00 per månad 

Italien (Level 1) 15 minuters fördröjning € 1.50 per månad 

Kanada (Toronto Stock/Venture Exchange), 
Australien, Hong Kong, Tokyo, Dublin 

Inte tillgänglig1 Inte tillgänglig1 

Polen (Level 1) 15 minuters fördröjning € 3.25 per månad 

Spanien BME (Level 1) 15 minuters fördröjning € 8.00 per månad 

Storbritannien (LSE) 15 minuters fördröjning € 8.00 per månad 

Tyskland Frankfurt stock exchange Realtid Gratis 

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
https://www.degiro.se/data/pdf/se/BATS_quotes.pdf
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Ansvarsfriskrivningen tillhör flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”), en filialen till flatexDEGIRO Bank AG med säte i Amsterdam. 
DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och 

investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, 
Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).  

OBS: Avgifterna kan ändras enligt Artikel 11 i Villkor investeringstjänster.  
Priserna gäller från: 20-12-2021 

 
 

Tyskland XETRA (Level 1) förutom ETF:er 15 minuters fördröjning € 7.50 per månad 

Tjeckien (Level 1) 15 minuters fördröjning € 5.50 per månad 

Ungern (Level 1) 15 minuters fördröjning Inte tillgänglig 

Österrike Wein (Level 1) 15 minuters fördröjning € 5.00 per månad 

1 Kurser inte tillgänliga men positionen uppdateras enligt End of Day-priser. 
 
 
 

Tjänster 
 
 
 

DEGIRO kopplingsavgift 

TYP AVGIFT 

Kopplingsavgift för handel på utländska börser1 
0.25% av ditt kontovärde (max € 2.50) per kalenderår och 
per börs 

1 Denna avgift gäller inte för din hemmamarknad OMX Stockholm. För mer inormation, se här.  

 
 
 

Extratjänster 

TYP AVGIFT 

Mejl- eller telefonorder via orderdesken 
(maximalt ordervärde € 100 000) 

100 SEK 

Överföring av portfölj till DEGIRO € 10.00 per position 

Överföring av portfölj från DEGIRO1 € 10.00 per position + externa kostnader 

Intern överföring av portfölj € 7.50 per position 

Flytt av aktie till annan börs1 € 25.00 per position 

Anmälan till bolagsstämma € 100.00 per position + externa kostnader 

Valbar utdelning – Aktieutdelning (best effort 
basis) 

€ 7.50 per utdelning 

Nyemission vid nytecknande € 2.00 + 0.02% (minst € 50.00) 

Kontoutdrag över mejl € 5.00 per kontouttdrag 

Manuell insättning € 3.50 per insättning 

Trustly-insättning Gratis 

Hantering av utdelning € 1,00 + 3,00 % av utdelning (maks. 10,00 %) 

Hantering av kupong € 1,00 + 0,10 % av Kupong (maks. 10,00 %) 

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
https://www.degiro.se/priser
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Ansvarsfriskrivningen tillhör flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”), en filialen till flatexDEGIRO Bank AG med säte i Amsterdam. 
DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och 

investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, 
Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).  

OBS: Avgifterna kan ändras enligt Artikel 11 i Villkor investeringstjänster.  
Priserna gäller från: 20-12-2021 

 
 

Övriga tjänster Pris på begäran 

Hantering av företagshändelser Gratis 

Handelsnotiser Gratis 

Kontostängning Gratis 

Tecking i IPOs Gratis 

Utgångna och avbrutna order Gratis 

 
1 25,00 kommer att debiteras för avnoterade aktier. Om aktien är handelsstoppad debiteras minst € 25,00. 

 
 
 

  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
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Ansvarsfriskrivningen tillhör flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”), en filialen till flatexDEGIRO Bank AG med säte i Amsterdam. 
DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och 

investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, 
Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).  

OBS: Avgifterna kan ändras enligt Artikel 11 i Villkor investeringstjänster.  
Priserna gäller från: 20-12-2021 

 
 

Avgifter Tradegate 
 
 
 

Förhandsinformation - Kostnader och kostnadseffekter på avkastning 
(amerikanska / kanadensiska instrument) 
 
Handelsvärde: € 1 000 
Trading venue: Tradegate Exchange 

 BELOPP KOSTNADSEFFEKT PÅ AVKASTNING 

Ingångskostnader som DEGIRO debiterar kunden* € 3.90 0.39% 

   Ingångskostnader (inkl. förmåner) € 4.50 0.45% 

   Servicekostnad € 4.50 0.45% 

      Varav förmåner € 0.60 0.06% 

   

Löpanade årskostnader som DEGIRO debiterar 
kunden 

€ 0.00 0% 

   Löpande årskostnader (inkl.förmåner) € 0.00 0% 

   Servicekostnad € 0.00 0% 

      Varav förmåner € 0.00 0% 

   

Avslutningskostnader som DEGIRO debiterar kunden € 3.90 0.39% 

   Avslutningskostnader (inkl.förmåner) € 4.50 0.45% 

   Servicekostnad € 4.50 0.45% 

      Varav förmåner € 0.60 0.06% 

 
 
 

Kumulativa kostnader (1-årig innehavsperiod) 

 BELOPP KOSTNADSEFFEKT PÅ AVKASTNING 

Kostnader som DEGIRO debiterar kunden* € 7.80 0.78% 

   Kumulativa kostnader (inkl. förmåner) € 9.00 0.90% 

   Servicekostnad € 9.00 0.90% 

      Varav förmåner € 1.20 0.12% 

* Priset inkluderar inte eventuell transaktionsskatt. Eventuell skatt debiteras kunden. Produktkostnad är inte inkluderad. 
  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
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Ansvarsfriskrivningen tillhör flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”), en filialen till flatexDEGIRO Bank AG med säte i Amsterdam. 
DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och 

investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, 
Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).  

OBS: Avgifterna kan ändras enligt Artikel 11 i Villkor investeringstjänster.  
Priserna gäller från: 20-12-2021 

 
 

Förhandsinformation - Kostnader och kostnadseffekter på avkastning (alla 
finansiella instrument förutom amerikanska / kanadensiska ISIN) 
 
Handelsvärde: € 1 000 
Trading venue: Tradegate Exchange 

 BELOPP KOSTNADSEFFEKT PÅ AVKASTNING 

Ingångskostnader som DEGIRO debiterar kunden* € 3.90 0.39% 

   Ingångskostnader (inkl. förmåner) € 4.30 0.43% 

   Servicekostnad € 4.30 0.43% 

      Varav förmåner € 0.40 0.04% 

   

Löpanade årskostnader som DEGIRO debiterar 
kunden 

€ 0.00 0% 

   Löpande årskostnader (inkl.förmåner) € 0.00 0% 

   Servicekostnad € 0.00 0% 

      Varav förmåner € 0.00 0% 

   

Avslutningskostnader som DEGIRO debiterar kunden € 3.90 0.39% 

   Avslutningskostnader (inkl.förmåner) € 4.30 0.43% 

   Servicekostnad € 4.30 0.43% 

      Varav förmåner € 0.40 0.04% 

 
 
 

Kumulativa kostnader (1-årig innehavsperiod) 

 BELOPP KOSTNADSEFFEKT PÅ AVKASTNING 

Kostnader som DEGIRO debiterar kunden* € 7.80 0.78% 

   Kumulativa kostnader (inkl. förmåner) € 8.60 0.86% 

   Servicekostnad € 8.60 0.86% 

      Varav förmåner € 0.80 0.08% 

* Priset inkluderar inte eventuell transaktionsskatt. Eventuell skatt debiteras kunden. Produktkostnad är inte inkluderat. 
  

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
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Ansvarsfriskrivningen tillhör flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (“DEGIRO”), en filialen till flatexDEGIRO Bank AG med säte i Amsterdam. 
DEGIRO är registerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 82510245. DEGIRO har tillstånd att tillhandahålla bank- och 

investeringstjänster och är registrerad som en nederländsk filial till ett tyskt kreditinstitut hos den nederländska myndigheten för finansmarknader, 
Autoriteit Financiële Markten, (www.afm.nl) och den nederländska centralbanken (www.dnb.nl).  

OBS: Avgifterna kan ändras enligt Artikel 11 i Villkor investeringstjänster.  
Priserna gäller från: 20-12-2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Financial power  
to you 

https://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/

