Netbank værdipapirhandel – åbningstider og beløbsgrænser m.m.
Brug af Netbank
Netbank har åbent:
mandag – fredag fra kl. 03.45 til kl. 03.00
lørdag – søndag fra kl. 04.45 til kl. 04.00.
Overførsler mellem egne konti, logon samt kontoudskrifter udskrevet via Netbank er gratis.
I Netbank kan der maksimalt overføres beløb svarende til kr. 250.000 pr. døgn. Denne grænse påvirker ikke kundens adgang til
at foretage værdipapirhandler via Netbank.
Indtastning og tidsfrist ved betalinger:
Betalingstype:

Tidsfrist

Hæves på

Indsættes på senest

Overførsel
-egne konti
Overførsel
-andre konti
Indbetalingskort

kl. 22.00

Indtastningsdagen

Indtastningsdagen

kl. 21.00

Indtastningsdagen

1. bankdag efter indtasningsdagen

kl. 21.00

Indtastningsdagen

1. bankdag efter indtasningsdagen

Betalinger som indlægges efter tidsfristen eller på ikke bankdage ekspederes den nærmest følgende bankdag. Bemærk at lørdage, søndage, helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, samt fredag efter Kr. himmelfartsdag ikke er bankdage.
Information og meddelelser fra banken
Ved hjælp af funktionen "e-Boks" kan kunden få adgang til kontoudskrifter, årsoversigter, fondsnotaer, overførselskvitteringer
mm.
Netbank værdipapirhandel - generelt
I Netbank kan følgende værdipapirer som udgangspunkt handles:





Aktier, der er noteret på Nasdaq Copenhagen
Realkreditobligationer, der er noteret på Nasdaq Copenhagen
Investeringsforeningsbeviser og sammenlignelige produkter, der er noteret på Nasdaq Copenhagen
Certifikater (ETN’er), der er noteret på Nasdaq Copenhagen Aktier og ETF’er på en række udvalgte udenlandske børser.

Efter omstændighederne kan andre værdipapirer være tilgængelige for handel i Netbank.
Handelsbanken kan til enhver tid begrænse udbuddet af værdipapirer, der kan handles via Netbank. Såfremt det ikke er muligt at
handle et værdipapir via Netbank, kan handel evt. ske ved henvendelse til en af Handelsbankens filialer.
Hvis der på den markedsplads, hvor et værdipapir er noteret er krav om at handel skal foretages i hele handelsposter (round lots),
forbeholder Handelsbanken sig ret til at afvise købsordrer, der ikke udgør en handelspost. Informationen om evt handelsposter
kan typisk findes på den enkelte handelsplads hjemmeside.
Hvis ordrer der ikke udgør hele handelsposter gennemføres, kan Handelsbanken ikke garantere priser som dem der generelt
handles til på markedspladsen, hvor værdipapiret er optaget til handel.
Bemærk at det ved anvendelse af ordretypen Limiteret ordre - børs kun er muligt at handle aktier og investeringsforeningsbeviser
og certifikater, der er noteret på Nasdaq Copenhagen eller First North Copenhagen.
Netbank giver mulighed for at sælge værdipapirer i samme øjeblik, køb har fundet sted. Netbank giver tillige mulighed for at
disponere over salgsprovenu fra salg af værdipapirer i samme øjeblik, salg har fundet sted. Begge dele dog med forbehold for, at
notaen kan dannes øjeblikkeligt. Veksling af valuta i forbindelse med handlen, eller store kursudsving, kan således forsinke muligheden.
I Netbank er der gratis adgang til kursinformation fra Nasdaq Copenhagen, samt andre udvalgte markeder. Det er muligt at abonnere på kursinformation i realtid fra Nasdaq Copenhagen.
Abonnement forudsætter indgåelse af særskilt aftale og koster:
1 niveau markedsdybde:
5 niveauers markedsdybde:

gratis
100 kr./md.

Det aktuelle abonnement på kursinformation vil fremgå af Netbank/Netbank Erhverv, i menuen ”Brugerfunktioner”, ”Børsabonnement”.
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Ved afregning af værdipapirer i fremmed valuta over en DKK-konto afregnes til aktuel Valutakurs i markedet med tillæg/fradrag
af de Handelsbanken fastsatte marginaler.
Limiteret ordre – Børs (Børsordrer)
Det er muligt at indlægge Børsordrer i tidsrummet:
mandag – fredag fra kl. 03.45 til kl. 03.00
lørdag – søndag fra kl. 04.45 til kl. 04.00
Børsordrer videresendes til Nasdaq Copenhagen i markedets åbningstid:
Kontinuerlig handel foregår i perioden kl. 09.00 – 16.55 med efterfølgende lukkeauktion og sidste handelskryds kl. 17.00
Beløbsgrænser (maksimum pr. handel):
Aktier (kursværdi) kr. 1.000.000
Investeringsforeninger ol.
Certifikater
Obligationer (nominelt)

kr. 1.000.000
kr. 1.000.000
kr. 2.500.000

Anmodning om sletning af børsordrer kan ske, så længe markedet er åbent for den relevante fondskode. Det kan dog ikke garanteres at en ordre slettes
Markedsordre
Det er muligt at indlægge markedsordrer i tidsrummet:
mandag – fredag fra kl. 03.45 til kl. 03.00
lørdag – søndag fra kl. 04.45 til kl. 04.00.
Markedsordrer i dansk noterede værdipapirer til behandling samme børsdag:
Inden kl. 16.55
Værdipapirer noteret i udlandet routes til ekstern broker frem til kl. 17.30. Handler gennemført efter kl. 16.55 kan først forventes
bogført i depotet på den efterfølgende danske bankdag, hvor evt valutaveksling også foretages.
Beløbsgrænser (maksimum pr. handel):
Aktier (kursværdi) kr. 1.000.000
Investeringsforeninger ol.
Certifikater
Obligationer (nominelt)

kr. 1.000.000
kr. 1.000.000
kr. 2.500.000

Limiteret ordre
Det er muligt at indlægge limiterede ordrer i tidsrummet: mandag – fredag fra kl. 03.45 til kl. 03.00
lørdag – søndag fra kl. 04.45 til kl. 04.00.
Limiterede ordrer i dansk noterede værdipapirer til behandling samme børsdag:
Beløbsgrænser (maksimum pr. handel):
Aktier (kursværdi)
Investeringsforeninger ol.
Certifikater
Obligationer (nominelt)

Inden kl. 16.55

kr. 1.000.000
kr. 1.000.000
kr. 1.000.000
kr. 2.500.000

Registrering af limiteret ordre udløser et gebyr jf. prislisten. Gebyret hæves på kundens konto, når ordren indlægges, og skal
betales uanset om ordren fører til endelig handel. I forbindelse med en evt. afregning af ordren vil der blive beregnet sædvanlig
kurtage.
Værdipapirer noteret i udlandet routes til ekstern broker frem til kl. 17.30. Handler gennemført efter kl. 16.55 kan først forventes
bogført i depotet på den efterfølgende danske bankdag, hvor evt valutaveksling også foretages.
Limiterede ordrer skal indlægges med en fremtidig gyldighedsperiode på op til 14 kalenderdage inkl. afgivelsesdagen. Efter udløbet af perioden slettes ordren automatisk, i det omfang, den ikke er handlet.
Vær opmærksom på, at ordrer, som er gennemført udenfor dansk åbningstid, først bogføres på først kommende danske bankdag.
Derfor forbeholder Handelsbanken sig ret til at afregne og bogføre handlen selvom en ordre i systemet står som værende udløbet,
såfremt den er handlet i markedet efter dansk lukketid.
Såfremt en limiteret ordre indlægges med en limiteringskurs, der afviger mere end 10% fra den i systemet senest kendte kurs, er
Handelsbanken berettiget til at afvise ordren. På ordrer i værdipapirer noteret udenfor Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Stockholm,
og Nasdaq Helsinki med tilhørende underbørser er denne kurs defineret som senest kendte lukkekurs.
Delafregning af limiterede ordrer kan medføre øgede handelsomkostninger for kunden.
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