
 

 

Investeeringuga kaasnevate tasude ja 
kulude tehingueelne avaldamine1 

 
Äriklient  

SE0000693293, XACT OMXS30 

XSTO      

Investeeringu summa (SEK)2 23 000  230 000  

Tasud ja kulud2 Summa % Summa  % 

Sisenemistasud3 32.20 0.14 322.00 0.14 

Väljumistasud3 32.17 0.14 321.70 0.14 

Kuuhooldustasu3 24.00 0.10 220.70 0.10 

SEB panga haldustasu 0.00 0.00 0.00 0.00 

Teenustasud kokku 88.37 0.38 864.40 0.38 

Väärtpaberi jooksvad tasud4 22.99 0.10 229.89 0.10 

Väärtpaberiga seotud kulud kokku 22.99 0.10 229.89 0.10 

Kõik tasud ja kulud kokku  111.36 0.48 1094.30 0.48 
 
1Tasude ja kulude arvutuse aluseks on olukord, kus klient investeerib ühekordse summana vastavalt 23 000 või 230 000 Rootsi krooni, st see on 

fondiosakute ostusumma. Investeerimisperioodiks on arvestatud 1 aasta, peale mida klient müüb fondiosakud. Selles näites on arvestatud 0% 

tootluse stsenaariumiga.  

2Investeeringu summa, tasud ja kulud on toodud Rootsi kroonides. Kulud ja tasud makstakse fondi valuutas, välja arvatud panga hooldus- ja 
haldustasud, mis tasutakse eurodes tasu maksmise päeval vastavalt SEB Panga vahetuskursile. Selles näites kasutatud valuuta vahetuskurss on 1 

euro = 11.348 EUR/SEK. Pange tähele, et valuutakursi kõikumised võivad mõjutada teie investeeringu tegelikku tasuvust. 

3Võidakse rakendada tasude miinimummäärasid ja lisaks kontoga seotud tasusid. Panga teenuste hinnakiri on leitav siit: 

https://www.seb.ee/hinnakiri. 

4Väärtpaberi jooksvad tasud kannab klient kaudselt, need arvatakse fondi varast maha enne fondiosaku puhasväärtuse kindlaksmääramist. 
Ülaltoodud kulud on näidatud fondi jooksvate tasude varasema statistika alusel. Kui põhiteabe dokumendis kehtestatud fondi baasvaluuta erineb 

kauplemisvaluutast, võivad valuutakursside muutused mõjutada ka jooksvaid tasusid.  

 

Kolmandatelt osapooltelt investeerimisteenusega seonduvalt saadavad hüved5 

Investeeringu summa (SEK) 23 000  230 000 

Kolmanda isiku poolt makstav summa Summa %  Summa  % 

 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

5Investeerimisteenuste või investeerimiskõrvalteenuste osutamisel võib pank teatud juhtudel saada kolmandatelt isikutelt neile makstud jooksvate 

tasude arvelt hüvesid. Näide on koostatud eeldusel, et pank kannab  saadud rahalised hüved edasi kliendile (kui näidatud summa on suurem kui 0). 
 

Tasude ja kulude mõju investeeringu tootlusele6 

 

Näitlik aastane tootlus  
Investeeringu 
summa (SEK) 

Kogutootlus pärast tasude ja kulude  mahaarvamist  
(lähtudes vastavast investeerimisperioodist) 

  1 aasta 2 aastat 3 aastat 

5.00 %  23 000 4.62 % (1062.63) 9.77 %  (2247.30) 15.18 % (3491.59) 

  230 000  4.63 % (10639.57) 9.78 % (22488.73) 15.19 % (34931.71) 

0 %  23 000   -0.48% (-111.36)  -0.69% (-158.29) -0.89  % (-205.21) 

  230 000  -0.48% (-1094.30)  -0.67% (-1544.12) -0.87 % (-1993.49) 

-5.00 %  23 000  -5.36 % (-1232.76) -10.19 % (-2344.10) -14.79 % (-3401.27) 

  230 000 -5.35 % (-12302.38) -10.17 % (-23379.93) -14.74% (-33905.55) 
 

6 Tasude ja kulude mõju avaldatakse perioodi kogutootlusena stsenaariumitel, kus investeeringu hoidmise periood on üks, kaks või kolm aastat ning 

klient müüb investeeringu vastava perioodi lõpus. Arvutused on tehtud kuise täpsusega. Tabelis esitatud näited näitavad arvestuslikku tootlust 
positiivse, neutraalse ja negatiivse arengu korral, sealhulgas kulude ja tasude negatiivset mõju tootlusele. Need tootlusmäärad ei kajasta mingil 

määral tegelikku tootlust ega anna lubadust ega vihjet tulevikutootluse kohta. 

See tasude ja kulude esitus on koostatud 21.04.2023 kehtivate tasu- ja kulumäärade alusel, mis on sätestatud toodete 

ja teenuste tingimustes ja muudes väärtpaberit puudutavates dokumentides ja panga hinnakirjas. Tasude ja kulude 

tuleviku muutusi ega inflatsiooni ei ole arvesse võetud. 

Palun arvestage, et see dokument on üksnes näitlik esitlus tasudest ja kuludest, mida kannate, kui investeerite sellisesse 

fondiosakusse. Tasud ja kulud sõltuvad sellest, milline summa tegelikult investeeritakse ning kulud ja tasud võivad 

investeerimisperioodi jooksul muutuda. 

https://www.seb.ee/hinnakiri

