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Opplysninger om omkostninger og gebyrer for handel med 
verdipapirer og derivater gjennom megler i SNN 
Kapitalmarked 
På de følgende sider finner du en oversikt som viser anslåtte kostnader ved å kjøpe og eie 
ulike verdipapirer, transaksjoner i derivater og finansiering. Så langt det er mulig vil vi her 
også vise effekten av kostnadene på årlig avkastning. Kostnadene som fremgår av vår 
oversikt er kun estimater basert på generelle eksempler på handelskostnader, løpende 
kostnader, investeringshorisont og investeringsbeløp. Følgelig kan de individuelle kostnader 
avvike fra det som er oppført her. Oversikten vil likevel være verdifull når du avgjør hvordan 
du ønsker å investere pengene dine. Du vil imidlertid alltid få opplysninger om dine 
kostnader ved gjennomføring av handler. 

 

Generell forklaring til kostnader 
Kjøps- og salgskostnader: 

• Kurtasje/megleravgift eller kursdifferanse er den anslåtte avgiften du betaler for å 
utføre en transaksjon via megler i SNN Kapitalmarked. 

 
Årlige løpende kostnader: 

• Årlige kontoholdskostnader (årsgebyr VPS) er de årlige avgiftene du betaler for å ha 
et investeringsprodukt på verdipapirkontoen din. I SNN består disse normalt sett 
utelukkende av årsgebyr VPS og beregnes avhengig av markedsverdi på din 
portefølje. Dersom samlet porteføljeverdi er under 
100.000 kr. belastes ingen årsgebyr. Se nærmere om dette i prisliste for 
bedriftskunder og prisliste for privatkunder. 

 
Obligasjoner 
Ved handel i obligasjoner vil SNN Kapialmarked beregne en kursdifferanse (spread), som 
normalt vil ligge i intervallet 0,25–1,0 %, beregnet på bakgrunn av pålydende verdi på 
obligasjonen. Unntaksvis kan kursdifferansen være opp til 2 % av pålydende verdi på 
obligasjonen ved handel i papirer med svært lav likviditet eller på grunn av andre særskilt 
krevende markedsforhold. Ved handel i utenlandske obligasjoner vil kostnadene kunne 
avvike fra handel i norske obligasjoner. 

 
Nedenfor finner du eksempler på anslåtte investeringskostnader (i prosent og kroner), basert på 
ulike investeringsbeløp og tidshorisonter for investeringer i norske obligasjoner. I vår tabell har 
vi beregnet anslåtte investeringskostnader i NOK og prosent basert på en kursdifferanse 
(spread) på 0,5 %. 

Investerings- 
beløp 

Kjøps- 
kostnader 

Årlige 
løpende 
kostnader 

Salgs- 
kostnader 

  
Årskostnader 

 

    Investering i 1 
år 

Investering 
i 3 år 

Investering 
i 5 år 

500.000 kr. 2.500 kr. 
(0,5 %) 

225 kr. 
(0,045%) 

2.500 kr. 
(0,5 %) 

5.225 kr. 
(1,045%) 

1.892 kr. 
(0,38%) 

1.225 kr. 
(0,245%) 

1.000.000 kr. 5.000 kr. 
(0,5 %) 

225 kr. 
(0,0225%) 

5.000 kr. 
(0,5%) 

10.225 kr. 
(1,0225%) 

3.558 kr. 
(0,36%) 

2.225 kr. 
(0,22%) 

2.000.000 kr. 10.000 kr. 
(0,5%) 

300 kr. 
(0,015%) 

10.000 kr. 
(0,5%) 

20.300 kr. 
(1,015%) 

6.967 kr 
(0,35%) 

4.300 kr. 
(0,215%) 

Kursdifferanser vil kunne variere og være gjenstand for individuell avtale 

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/kundeservice/bestill/prisliste.html
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/kundeservice/bestill/prisliste.html
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/privat/kundeservice/bestill/prisliste.html
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/privat/kundeservice/bestill/prisliste.html
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Aksjer 
• Kurtasje norske børsnoterte aksjer inntil 250 000 kroner: 0,2-0,5 % eller minimum 

500 kroner. 
• Kurtasje for norske børsnoterte aksjer over 250 000 kroner: 0,2-0,5% eller minimum 500 

kroner.  
 
For handel i utenlandske aksjer er kurtasje 0,5% eller minimum 750 kroner. I tillegg kan det 
påløpe kostnader i forbindelse med veksling av oppgjørsbeløpet til NOK. Dette vil eventuelt 
være nærmere spesifisert i egne prislister knyttet til veksling i valuta. 
 
For handel i unoterte aksjer er kurtasje 0,5-1%, minimum 500 kroner.  
 
For handel i terminer og/eller opsjoner er kurtasje 1%, minimum 500 kroner.  

 
SNN Kapitalmarked benytter tredjepartsmegler for eksekvering av aksjehandler i henhold 
til SNN Kapitalmarked’ Retningslinjer for ordreutførelse. Godtgjørelse til 
tredjepartsmegler vil i enkelte tilfeller kunne belastes kunden. Dette vil da fremgå av din 
sluttseddel. 

 
Nedenfor finner du eksempler på anslåtte investeringskostnader (i prosent og kroner), basert 
på ulike investeringsbeløp og tidshorisonter for investeringer i norske børsnoterte aksjer, 
herunder også unoterte norske aksjer notert på OTC-listen. I vår tabell har vi beregnet 
anslåtte investeringskostnader i NOK og prosent basert på en standard kurtasjesats på 0,5 % 
og minstekurtasje på 500 kroner. 

 
Investerings- 
beløp 

Kjøps- 
kostnader 

Årlige 
løpende 
kostnader 

Salgs- 
kostnader 

 
Årskostnader pr. år 

    Investering i 1 
år 

Investering 
i 3 år 

Investering 
i 5 år 

10.000 kr. 500 kr 
(5%) 

225 kr 
(2,25%) 

500 kr 
(5%) 

1.225 kr 
(12,25%) 

558 kr 
(5,58%) 

425 kr 
(4,25%) 

100.000 kr. 500 kr 
(0,5%) 

225 kr 
(0,225%) 

500 kr 
(0,5%) 

1.225 kr 
(1,225%) 

558 kr 
(0,56%) 

425 kr 
(4,25%) 

250.000 kr. 1.250 kr 
(0,5%) 

225 kr. 
(0,09%) 

1.250 kr 
(0,5%) 

2.725 kr 
(1,09%) 

1.058 kr 
(0,42%) 

725 kr 
(0,29%) 

1.000.000 kr. 5.000 kr 
(0,5%) 

225 kr 
(0,025%) 

5.000 kr 
(0,5%) 

10.225 kr 
(1,023%) 

3.558 kr 
(0,36%) 

2.225 kr 
(0,223%) 

2.000.000 kr 10.000 kr 
(0,5%) 

300 kr 
(0,015%) 

10.000 kr 
(0,5%) 

20.300 kr 
(1,015%) 

6.967 kr 
(0,348%) 

4.270 kr 
(0,214%) 

Kjøps- og salgskostnadene vil kunne variere og være gjenstand for individuell avtale 

 

Tegning i emisjoner 
Ved tegning i emisjoner påløper normalt ikke kurtasje eller kursdifferanse direkte fra kunde 
til SNN Kapitalmarked. Selskapet som utsteder verdipapirer ved emisjonen betaler normalt 
en på forhånd fastsatt provisjon til tilrettelegger/tegningssted. Ved tegning i emisjoner vil 
kunden som aksjonær derfor belastes indirekte. 

 

Generelt for prising av derivater 
SNN søker alltid å stille en markedsriktig pris på derivater, bestående av den 
(bid/ask) pris SNN ville kunne oppnå under aktuelle markedsforhold med tillegg av 
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en margin. Ved fastsettelsen av den individuelle bruttopris, tas det hensyn til bankens 
kostnader knyttet til markedsrisiko, motpartsrisiko (herunder kundens 
kredittverdighet og sikkerhetsstillelse, finansiering, kapitalkrav, operasjonelle 
kostnader, skatter og avgifter, omsetning på markedsplasser, clearing, 
oppgjørskostnader og bankens fortjeneste. Størrelsen på kundemarginen avhenger i 
tillegg av hvilket produkt som handles (valutasort, type rentesikring m.m), 
beløpsstørrelse, løpetid og oppgjørstidspunkt. 
 

 

Valutainstrumenter/-derivater 
Kundemarginen i punkter for valutainstrumenter/-derivater avtales individuelt, men vil 
normalt ligge mellom 0,003–0,055. Den endelige kostanden er forskjellen mellom observerte 
kjøps- og salgspriser (fair value) i markedet på handelstidspunktet og kundens pris. 

 
I vår tabell nedenfor har vi indikert anslåtte investeringskostnader i både NOK og i prosent 
basert på et standard fratrekk/tillegg av marginpunkter avhengig av blant annet løpetid 
(oppgitt i parantes). Disse marginene er indikative og vil som nevnt kunne variere fra handel 
til handel. 

 
Produkt\Løpetid 3 M 6 M 9 M 1 år 2 år 3 år 
FX Forward 78.722 kr. 108.243 kr. 137.764 kr. 167.285 kr. 275.528 kr. 373.931 kr. 
€ 1.000.000 0,81 % 0,112 % 0,142 % 0,173 % 0,285 % 0,386 % 

 (0,005) (0,008) (0,011) (0,014) (0,025) (0,035) 
FX Swap 49.202 kr. 78.722 kr. 108.243 kr. 137.764 kr. 246.008 kr. 344.411 kr. 
€ 1.000.000 0,051 % 0,081 % 0,112 % 0,142 % 0,254 % 0,356 % 

 (0,005) (0,008) (0,011) (0,014) (0,025) (0,035) 
 

Kostnader i nok er basert på omregningskurs EURNOK 9,8403 (close 29.12.2017), denne vil variere avhengig av det konkrete handelstidspunkt. 
 

Rentederivater 
Kundemarginen for rentederivater avtales individuelt, men vil normalt variere mellom 0,1– 
0,3 % av omsatt beløp. 

 
Kostnader knyttet til handel i rentederivater er forskjellen mellom observerte kjøps- og 
salgspriser (fair value) i markedet på handelstidspunktet og din pris. 

 
I vår tabell nedenfor har vi indikert anslåtte årlige investeringskostnader i NOK og samlet 
margin i prosent basert på et standard fratrekk/tillegg av marginer avhengig av løpetid. 
Priseksempelet er basert på angitt sikringsbeløp uten avdragsprofil. En normal avdragsprofil 
vil redusere punktverdien og følgelig margin i kroner. 

 
Produkt\Løpetid 3 år 5 år 7 år 10 år 
Renteswap 
10.000.000 kr. 

19.959 kr 
0,2% 

19.658 kr 
0,2% 

19.338 kr 
0,2% 

18.764 kr 
0,2% 

Basert på flg. estimert fastrente 1,3484% 1,5873% 1,7729 % 1,9775% 

 

Råvarederivater 
Prising av tjenester knyttet til råvarederivater fås ved konkret forespørsel.
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