Senast uppdaterad: 6 maj 2022
Du kan hitta information om ändringar av våra avgifter och priser och när de börjar gälla på sidan
Policyuppdateringar. Du kan också se ändringarna genom att klicka på "Användaravtal" längst ner på valfri
webbsida och sedan välja "Policyuppdateringar".
Inhemsk: En transaktion som sker när både avsändaren och mottagaren är registrerade hos eller identifierade av
PayPal som bosatta på samma marknad.
Internationell: En transaktion som sker när avsändaren och mottagaren är registrerade hos eller identifierade av
PayPal som bosatta på olika marknader. Vissa marknader grupperas tillsammans vid beräkningen av internationella
transaktionsavgifter. Se våra grupperingar i grupperingstabell per marknad/region.
Internationella transaktioner i euro (EUR) eller svenska kronor (SEK) där både avsändaren och mottagaren är
registrerade hos eller identifierade av PayPal som bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
behandlas som inhemska transaktioner vad gäller avgifter.
Tabell över marknadskoder: På våra avgiftssidor kan vi hänvisa till marknadskoder som består av två bokstäver.
En fullständig lista över PayPals marknadskoder hittar du i vår tabell över marknadskoder.

Relevant
marknad/region
Avgifterna nedan gäller PayPal-konton för personer som är bosatta i följande marknader/regioner:

Lista över marknader/regioner

Sverige (SE)

Köpa med PayPal
Det är gratis att använda PayPal för att betala för ett köp eller någon annan typ av kommersiell transaktion, såvida
det inte inbegriper en valutaomvandling.

På nätet eller i butik

Avgift
Ingen avgift (om ingen valutaomvandling krävs)

Sälja med PayPal
När du köper eller säljer varor eller tjänster, genomför någon annan typ av kommersiell transaktionstyp, skickar eller
tar emot en donation till en välgörenhetsorganisation eller tar emot en betalning när du "begär pengar" med hjälp av
PayPal kallar vi det för en "kommersiell transaktion".
För listor över försäljningsavgifter, besök vår sida med avgifter för PayPal-handlare.

Skicka och ta emot pengar
När du skickar pengar (initierat från fliken "Vänner och familj" i flödet "Skicka pengar") till, eller tar emot pengar på
ditt PayPal-konto från, vänner och familj utan att genomföra en underliggande kommersiell transaktion (dvs.
betalningen gäller inte köp av varor eller tjänster eller någon annan kommersiell transaktion) kallar vi det en "privat
transaktion".
Avgifterna för privata transaktioner anges nedan.

Skicka inhemska privata transaktioner

Avgift
Ingen avgift (om ingen valutaomvandling krävs)

Skicka internationella privata transaktioner

Marknad för mottagarens adress

Avgift

Kanada, Europa I, Europa II, Nordeuropa och USA

19,99 SEK

Alla andra marknader/regioner

39,99 SEK

Avgifter som debiteras i olika valutor för att skicka betalningar: Vi kommer att debitera avgiften
från saldot i den valuta som avgiften ska betalas med. För att göra detta kan vi behöva omvandla
avgiftsbeloppet från ditt saldo till den valuta som avgiften ska betalas med, vilket gör att avgifterna för
"Övriga omvandlingar" också gäller.

Ta emot privata transaktioner

Avgift
Ingen avgift (om ingen valutaomvandling krävs)

Valutaomvandlingar

Mer information om hur vi omvandlar valuta finns i användaravtalet.
Gå till Valutaomvandlarverktyget nedan för att ange den tillämpliga växelkursen som kan gälla för din transaktion.
Eventuella avgifter kan komma att ändras baserat på tid och datum för den slutförda transaktionen.
Valutaomvandlarverktyg

Omvandling av saldo för ett företagskonto och transaktioner där
en mottagare har samtyckt till att betala för valutaomvandlingen

Avgift
3,0 % över basväxelkursen

Överföringar från PayPal
Du kan vanligtvis överföra pengar från PayPal via standardöverföringar till ditt kopplade bankkonto eller till
betalkort som uppfyller villkoren. En valutaomvandling (och avgifter för valutaomvandling) kan också tillämpas.
Obs! Om du vill ha mer information om avgifter för överföringar från företagskonton, gå till sidan Avgifter för
PayPal-handlare.

Överföra ett saldo från ett privat PayPal-konto

Överföring till

Typ av överföring

Avgift

Lokalt bankkonto

Standard

Ingen avgift (om ingen valutaomvandling krävs)

Amerikanska bankkonton

Standard

3,00 % (om ingen valutaomvandling krävs)

Andra konsumentavgifter
Inkluderat nedan är avgifter som är kopplade till händelser, förfrågningar eller åtgärder som kan uppstå när du
använder ditt konto.

Andra avgifter

Aktivitet

Beskrivning

Avgift

Bankretur
vid
överföring
från

Den här avgiften debiteras när en användare försöker överföra
pengar från PayPal men misslyckas på grund av att felaktig

28,00 SEK

bankkonto- eller leveransinformation har lämnats.

PayPal

Bekräftelse
av
betalkort

Inaktivt
PayPalkonto

Begäran
om
uppgifter

Vissa användare, som vill höja överföringsgränsen eller som PayPal

Se tabellen för

fastställer, kan debiteras en avgift för att koppla och bekräfta

koppling och

kreditkort och betalkort. Detta belopp kommer att återbetalas när du

bekräftelse av

har slutfört verifieringsprocessen för betalkortet.

betalkort nedan.

Inaktivitetsavgiften blir den lägsta av avgifterna som anges nedan,
eller det återstående saldot på ditt konto.

Se tabellen för
inaktivitetsavgifter
för PayPal-konto.

Denna avgift ska gälla för ansökningar om information relaterad till
varför vi hade rimliga skäl att neka din betalningsorder. Vi debiterar

12,00 EUR (per

ingen avgift för dokumentation som efterfrågas i samband med att

vara)

du i god tro hävdar att det förekommer ett fel på ditt PayPal-konto.

Tabell för koppling och bekräftelse av betalkort

Valuta

Avgift

Australiensisk dollar

2,00 AUD

Brasiliansk real

4,00 BRL

Kanadensisk dollar

2,45 CAD

Tjeckisk koruna

50,00 CZK

Dansk krona

12,50 DKK

Euro

1,50 EUR

Hongkongdollar

15,00 HKD

Ungersk forint

400,00 HUF

Israelisk shekel

8,00 ILS

Japansk yen
Malaysisk ringgit
Mexikansk peso

200,00 JPY
Inte tillämpligt
20,00 MXN

Valuta

Avgift

Taiwanesisk dollar

70,00 TWD

Nyzeeländsk dollar

3,00 NZD

Norsk krona

15,00 NOK

Filippinsk peso

100,00 PHP

Polsk zloty

6,50 PLN

Valuta

Avgift

Rysk rubel

60,00 RUB

Singaporiansk dollar

3,00 SGD

Svensk krona

15,00 SEK

Schweizerfranc

3,00 CHF

Thailändsk baht

70,00 THB

Brittiskt pund

1,00 GBP

Amerikanska dollar

1,95 USD

Tabell för inaktiva PayPal-konton

Valuta

Avgift

Tjeckisk koruna

270,00 CZK

Dansk krona

75,00 DKK

Euro

10,00 EUR

Ungersk forint

3 600,00 HUF

Norsk krona

105,00 NOK

Polsk zloty

45,00 PLN

Svensk krona

100,00 SEK

Schweizerfranc

10,00 CHF

Brittiskt pund

9,00 GBP

