Vertybinių popierių
prekybos ir operacijų įkainiai
Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais
prekiaujama biržoje (ETF)
Baltijos šalys

Prekybos internetu įkainiai

Lietuva
Latvija

0,25 proc., min. 2 EUR

Estija
Europa ir Šiaurės Amerika

Prekybos internetu įkainiai

Pastaba
Pavedimo, pateikto telefonu ar banko padaliniuose, vykdymas Baltijos šalyse - 1,25
proc., min. 12 EUR
Pastaba

JAV

Mokamas prekybos įkainis negali būti
mažesnis negu 0,02 USD už akciją

Kanada

Mokamas prekybos įkainis negali būti
mažesnis negu 0,02 CAD už akciją

Švedija
Suomija
Danija
Norvegija
Pirkimo atveju papildomai mokamas 1,00
proc. žyminis mokestis

Airija
Austrija
Belgija

Didžioji Britanija (išskyrus AIM segmentą)

0,25 proc., min. 15 EUR

Didžiosios Britanijos emitentų akcijų pirkimo
atveju papildomai gali būti mokamas 0,50
proc. (1 proc. Airijos emitentų) žyminis
mokestis.
Biržos rinkos formuotojų sąraše gali būti
nurodyta mažiausia pavedimo suma

Lenkija
Ispanija

Pirkimo atveju papildomai mokamas 0,20
proc. finansinių sandorių mokestis

Italija

Pirkimo atveju papildomai mokamas 0,10
proc. finansinių sandorių mokestis

Olandija
Portugalija
Prancūzija

Pirkimo atveju papildomai mokamas 0,30
proc. finansinių sandorių mokestis

Šveicarija
Vokietija, Xetra
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Kitos rinkos

Prekybos internetu įkainiai

Pastaba

Australija

Mažiausia pavedimo suma 15 000 AUD

Japonija

Mažiausia pavedimo suma 1 500 000 JPY

Kinija (Honkongas)

Mažiausia pavedimo suma 100 000 HKD

Singapūras

0,50 proc., min. 50 EUR

Mažiausia pavedimo suma 20 000 SGD

Didžioji Britanija, AIM segmentas

Mažiausia pavedimo suma 3000 EUR
Didžiosios Britanijos emitentų akcijų pirkimo
atveju papildomai gali būti mokamas 0,50
proc. (1 proc. Airijos emitentų) žyminis
mokestis.

Vokietija, FFT floor

Mažiausia pavedimo suma 3000 EUR

Kita

Įkainiai

Pastaba

Pavedimo, pateikto telefonu, vykdymas
Užsienio šalių akcijų rinkose (išskyrus
Baltijos šalis)

10 EUR

Be galiojančio prekybos internetu įkainio, gali
būti taikomas nustatytas papildomas įkainis.

Kitos šalys

Pagal susitarimą

Kliento prašymu bankas pateiks šių šalių
rinkų sąrašą

– Finansinių sandorių mokestis nurodytoje rinkoje gali būti imamas nepriklausomai nuo prekybos vietos ar jurisdikcijos, kurioje prekiaujami šioje rinkoje
registruoto emitento vertybiniai popieriai.
– Fondams, kurių vienetais prekiaujama užsienio biržose (ETF), taikomi tokie pat prekybos ir operacijų įkainiai kaip ir prekiaujant akcijomis.
– Užsienio biržose VP gali būti prekiaujami dalimis, t. y. nustatytas mažiausias akcijų skaičius ir jo kartotinis.
– Daugelyje šalių sudaryti sandorius galima ir už biržos ribų.

Prekyba obligacijomis
Rinka

Prekybos įkainis

LR Vyriausybės vertybinių popierių aukcionai vykdomi AB Nasdaq Vilnius
vertybinių popierių biržoje

Pagal susitarimą

Kitos obligacijos

Pagal susitarimą

VP saugojimas
Rinka
Lietuva

VP saugojimo įkainis
iki 300 000,00 EUR

0,007 proc. per mėnesį

nuo 300 000,01 EUR 0,003 proc. per mėnesį

Latvija, Estija

0,007 proc. per mėnesį

Rusija

0,07 proc. per mėnesį

Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija,
Vengrija

0,03 proc. per mėnesį

Airija, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Graikija, Honkongas, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Kanada, Norvegija, Olandija, Portugalija,
Prancūzija, Singapūras, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Vokietija

0,013 proc. per mėnesį

Bosnija, Brazilija, Egiptas, Islandija, Liuksemburgas, Meksika,
Naujoji Zelandija, Pietų Afrikos Respublika ir kt.

Pagal susitarimą. Kliento prašymu bankas
pateiks šių šalių rinkų sąrašą.

Euroobligacijų rinka

0,008 proc. per mėnesį
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SEB grupės fondų (išskyrus SEB banko
platinamus U ir F klasės klasės investicinių fondų
vienetus) investicinių vienetų saugojimas

obligacijų fondai 0,003 proc. per mėnesį
kiti fondai 0,007 proc. per mėnesį

Trečiųjų šalių fondų (išskyrus fondus, kurių vienetais prekiaujama biržose)
investicinių vienetų saugojimas

0,013 proc. per mėnesį

– Mokestis skaičiuojamas nuo VP sąskaitoje saugomų vertybinių popierių vertės paskutinę mėnesio dieną. VP vertė nustatoma pagal paskutinę žinomą
VP rinkos kainą arba, jei rinkos kaina nežinoma, pagal VP nominaliąją vertę. Obligacijoms mokestis visada skaičiuojamas nuo nominaliosios vertės.
Minimalus saugojimo mokestis kiekvienoje VP sąskaitoje atskirai - 0,70 EUR per mėnesį.

Kitos paslaugos
Paslauga

Paslaugos įkainis

VP sąskaitos atidarymas
VP saugomi tarpininko (AB SEB banko) vardu atidarytoje klientų bendroje sąskaitoje Nasdaq CSD SE

Nemokamai

VP saugomi VP savininko vardu atidarytoje asmeninėje sąskaitoje Nasdaq CSD SE

50 EUR

VP sąskaitos tvarkymas
VP saugomi tarpininko (AB SEB banko) vardu atidarytoje klientų bendroje sąskaitoje Nasdaq CSD SE

Nemokamai

VP saugomi VP savininko vardu atidarytoje asmeninėje sąskaitoje Nasdaq CSD SE

50 EUR per mėnesį

Kitų tipų VP sąskaitų atidarymas ir tvarkymas

Pagal susitarimą

VP nemokestinis pervedimas*
* už kai kurių užsienio valstybių emitentų VP
nemokestinio pervedimo paslaugą gali būti taikomas dvigubas prekybos operacijos įkainis
* įkainis netaikomas už kliento VP portfelio pervedimą iš kitų sąskaitų tvarkytojų į SEB banką
* išskyrus ne biržoje sudaryto sandorio registravimą
pagal nestandartinę banko sutartį

Baltijos šalys

5 EUR

Euroobligacijos

25 EUR

Rusija

70 EUR

Šiaurės Europos šalys

15 EUR

Rytų ir Vidurio Europos šalys

50 EUR

Vakarų Europos ir kitos šalys

30 EUR

Fondai*

20 EUR

(Danija, Norvegija, Suomija, Švedija)
(Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija)
(Airija, Austrija, Belgija, Didžioji Britanija, Graikija, Ispanija, Italija, Olandija,
Portugalija, Prancūzija, Šveicarija,
Turkija, Vokietija, Australija, Honkongas,
Japonija, JAV, Kanada, Singapūras)
*tik privatiems asmenims

VP mokestinis pervedimas*

jei prekyba vyksta

* kai kurių užsienio valstybių emitentų VP mokestinio
pervedimo paslauga, kai prekyba vyksta per kitą
VP rinkos tarpininką, gali būti neteikiama
* išskyrus ne biržoje sudaryto sandorio registravimą
pagal nestandartinę banko sutartį

per SEB banką

Nemokamai

Priklausomai nuo rinkos:
Baltijos šalys

5 EUR

Euroobligacijos

25 EUR

Rusija

70 EUR

Šiaurės Europos šalys

15 EUR

Rytų ir Vidurio Europos šalys

50 EUR

Vakarų Europos ir kitos šalys

30 EUR

Fondai*

20 EUR

(Danija, Norvegija, Suomija, Švedija)
(Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija)
(Airija, Austrija, Belgija, Didžioji Britanija, Graikija, Ispanija, Italija, Olandija,
Portugalija, Prancūzija, Šveicarija,
Turkija, Vokietija, Australija, Honkongas,
Japonija, JAV, Kanada, Singapūras)
*tik privatiems asmenims
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Prekybos ar pervedimo operacijos keitimas, klaidos taisymas, nepatvirtinimas ar anuliavimas

15,00 EUR
ir kitos šalies mokesčiai

VP įkeitimas

30,00 EUR

SEB grupės fondų ir banko platinamų trečiųjų šalių fondų investicinių vienetų
pirkimas / išpirkimas (operacijos mokestinio pervedimo įkainis netaikomas)

Pagal tos dienos nustatytą pirkimo /
išpirkimo kainą

SEB banko platinamų U ir F klasės
investicinių fondų vienetų
administravimo mokestis

SEB grupės trumpalaikių obligacijų ir pinigų rinkos fondai
SEB grupės obligacijų fondai
Kiti SEB grupės fondai

0,025 proc. per mėnesį
0,035 proc. per mėnesį

Kitų trečiųjų šalių fondų (išskyrus biržose prekiaujamus fondus) investicinių
vienetų pirkimas / išpirkimas

Pagal susitarimą

Metų pajamų deklaravimo pažyma

Nemokamai

Pažyma apie užsienio valstybei sumokėtus mokesčius

15,00 EUR
ir kitos šalies mokesčiai

Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas

60,00 EUR
ir kitos šalies mokesčiai

Atstovavimas klientui Lietuvoje

120,00 EUR
ir kitos šalies mokesčiai

Atstovavimas klientui užsienyje

260,00 EUR
ir kitos šalies mokesčiai

VP operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį (įkainis taiko-

mas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskelbtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi)

40, 00 EUR
ir kitos šalies mokesčiai

VP sąskaitos išrašas

Nemokamai

Kitos paslaugos

Pagal susitarimą

(paslauga teikiama ne visose rinkose)
(paslauga teikiama ne visose rinkose)
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