Prisliste Plasseringstjeneste
Gjeldende fra 01.01.2018

Verdipapirhandel på internett
Pris
Velkomsttilbud – 3 måneder med kr 19,- i minstekurtasje
Kurtasje basis

min 95 NOK / 0,05 %

Kunder som handler opp til 20 handler pr måned klassifiseres som basis-kunder.
Kunder som handler over 20 handler pr måned eller for mer enn NOK 10 mill får
automatisk vilkår som bonuskunde påfølgende måned.

Kurtasje bonus

min 49 NOK / 0,05 %

Kunder som handler over 20 handler i løpet av en måned blir automatisk
klassifisert som bonuskunder påfølgende måned

Telefonhandel
OTC-aksjer
Aksjesparekonto

min 350 NOK / 0,30 %
min 350 NOK / 0,30 %

Kurtasje følger ordinær prisliste.
Det ytes ikke renter for kontantinnskudd på Aksjesparekonto

Årlig kostnad
Overføring av verdipapirer

Priser administrative tjenester
Årlig kostnad klientkonto
Årlig kostnad VPS-konto
Uttak av penger.
Utvalgte børser og indekser
Overføring av verdipapirer til Norne
Overføring av verdipapirer til andre VPS-konti
Per verdipapir/ISIN (maks 500 NOK per mottaker).

Sluttseddel på e-post
Kontoutdrag på e-post
Forsendelse i vanlig post

Årssammendrag på e-post
Forsendelse i vanlig post

0 NOK
0 NOK

Pris
0 NOK
0 NOK
0 NOK
0 NOK
0 NOK
50 NOK per verdipapir
0 NOK
0 NOK / 100 NOK
0 NOK / 100 NOK

Ved opprettelse av VPS-konto i Norne Securities som kontofører kan Norne Securities
viderefakturere kostnader direkte. For informasjon om de til enhver tid gjeldende priser hos
Oslo Clearing ASA, vises til www.osloclearing.no

Verdipapirhandel via megler
Kurtasje – standardsats

Pris
min 0,50 % min. NOK 500

Kurtasjedeling tilknyttede agenter og distributører
Kurtasje i forbindelse med aksjehandel deles normalt 50/50 mellom tilknyttet agent/distributør

og Norne Securities.
For aksjehandel via tilknyttede agenter/distributør sine internettløsninger kan annen fordeling gjelde.
Nærmere opplysninger kan fås av den enkelte tilknyttede agent/distributør. Standard kurtasjesatser ved
aksjehandel gjennom Norne Securities fremgår ovenfor. Liste over tilnyttede agenter finnes
på http://www.norne.no og www.finanstilsynet.no

Tilleggstjenester

Pris

Kursinformasjon 15 minutter forsinket
WEB
Oslo Børs – børsmeldinger og nyheter
Aksjer, ETF’er, finansielle sertifikater m.m.
Utvalgte børser og indekser
Realtidskurser 1 nivå

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
12,50 NOK

Aksjer, ETF’er, finansielle sertifikater m.m.

Realtidskurser 5 nivå
Aksjer, ETF’er, finansielle sertifikater m.m.

125 NOK

Realtidskurser 5 nivå profesjonell

385 NOK

Aksjer, ETF’er, finansielle sertifikater m.m.Med profesjonell investor menes etter
Oslo Børs sine retningslinjer alle kunder som ikke er registrert med et
personnummer.

Renter på norsk depotkonto

Nominell

Effektiv

Innskuddsrente
Tilskrives helårlig
Merk at det ikke ytes innskuddsrente på Aksjesparekonto.

0,1 %

0,1 %

Utlånsrente
Tilskrives etterskuddsvis per kvartal (1/4, 1/7, 1/10 og 31/12), og den effektive
renten blir derfor noe høyere enn den nominelle.

Overtrekksrente
Tilskrives etterskuddsvis hver måned.

7,90 %

8,08 %

9,00 %

9,18 %

* Nominell rente er renten i vår prisliste. Effektiv rente inkluderer gebyr og avgift. Den beregnes på grunnlag av
nominell rente, nedbetalingstid, termintid og kapitalisering av renten.

Fondshandel

Pris

Tegningsprovisjon
Kostnader forbundet med kjøp av fond.
Norne tar ikke gebyr for dette, men underliggende fond kan i enkelte ta gebyr.
Dette fremkommer i så fall av fondsinformasjon for det enkelte fond.

0,-

Innløsingsprovisjon
Kostnader forbundet med salg av fond.
Norne tar ikke gebyr for dette, men underliggende fond kan i enkelte ta gebyr.
Dette fremkommer i så fall av fondsinformasjon for det enkelte fond.

Forvaltningsavgift

0,-

Se fondsinfo

Alle fond tar en årlig forvaltningsavgift som trekkes daglig fra fondets kurs.
Størrelsen på denne avgiften vil variere fra fond til fond. Detaljer om det enkelte
fonds forvaltningsavgift fremgår i informasjon om fondet.
Merk at fondsandeler kjøpes til ukjent kurs, og oppgjøret tar fra tre til fire dager
fra du legger inn en ordre om kjøp. Kursen blir satt samme dag som vi sender inn
ordrene dine, men dette avhenger av forvalter.

IPS-konto
IPS-avtale
Tegningsprovisjon
Kostnader forbundet med kjøp av fond

Innløsingsprovisjon
Kostnader forbundet med salg av fond

Forvaltningsavgift
Alle fond tar en årlig forvaltningsavgift som trekkes daglig fra fondets kurs.
Størrelsen på denne avgiften vil variere fra fond til fond. Detaljer om det enkelte
fonds forvaltningsavgift fremgår i informasjon om fondet.
Merk at fondsandeler kjøpes til ukjent kurs, og oppgjøret tar fra tre til fire dager
fra du legger inn en ordre om kjøp. Kursen blir satt samme dag som vi sender inn
ordrene dine, men dette avhenger av forvalter.

Pris
0,0,0,-

Se fondsinfo

