Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank
Care Investment Services B.V.
Aandelen/obligaties/warrants/indextrackers
Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal)
Tarief

€ 5.50 + 0.05 % (min € 10 max € 150)

Obligaties, Structured products (OTC)
Tarief

€ 25 + 0.15 %

Duitsland, Italië, UK, Spanje, Oostenrijk, Ierland
Tarief

€ 8 + 0.125 % (min € 10 max € 150)

Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Zwitserland
Tarief

€ 8 + 0.15 % (min € 10 max € 150)

Verenigde Staten
Tarief

$ 8 + 0.125 % (min € 10 max € 150)

Canada
Tarief

€ 8 + 0.15 % (min € 10 max € 150)

Singapore, Hong Kong
Tarief

€ 8 + 0.4 % (min € 60)

Japan, Australië
Tarief

€ 8 + 0.4 % (min € 75)

Genoemde tarieven zijn exclusief eventuele Stampduties en / of Financial Transaction Taxes.

Beleggingsfondsen via Fundsettle
STP

€ 5 + 0.05 % (min € 10 max € 150)

Non STP

€ 25 + 0.2 % (min € 100)

Hedgefunds

€ 30 + 0.25 % (min € 250)

STP/Non STP-order royeren

€ 25 per order

Hedgefund-order royeren

€ 100 per order

Emissies
Obligaties

transactietarief betreffende beurs

Bestandsvergoeding beleggingsfondsen
Custody statements

€ 50 per statement per positie per kwartaal excl. BTW

Posities worden ingeboekt tegen re-offer prijs.

Structured products

transactietarief betreffende beurs

Het is niet mogelijk om de plaatsingsvergoeding via BinckBank te laten verlopen.

Servicefee
Waarde portefeuille
< € 50.000
< € 250.000
< € 5.000.000
€ 5.000.000
Opties & futures

0.16 % (per jaar)
0.08 % over het meerdere
0.04 % over het meerdere
0.008 % over het meerdere
gratis

De servicefee is een all in servicefee per jaar, vrijgesteld van btw en wordt per kwartaal in rekening
gebracht. BinckBank berekent geen aparte incassoprovisie voor dividenden, coupons en lossingen.
Over opties en futures berekent BinckBank geen servicefee.

Deponering / Lichting van effecten
Deponeren / Lichten Euronext
Deponeren / Lichten buitenlandse beurzen
Deponeren / Lichten STP funds Fundsettle
Deponeren / Lichten non STP funds Fundsettle
Deponeren / Lichten hedgefunds Fundsettle
Exercise / Assignment
Verpanding van de rekening

gratis
€ 25
€ 50
€ 50 per fonds / serie
€ 250 per fonds / serie
Standaard optie- en effectentarieven
€ 15 per kwartaal

Rentetarieven
Creditrente euro
Debetrente euro
Creditrente usd
Debetrente usd
Eonia en Fed Funds Target Rate is minimaal 0%.

Eonia – 0.75 %
Eonia + 4 %
Fed. Funds Target Rate – 1 %
Fed. Funds Target Rate + 5.5 %

Kosten geldverkeer
Uitgaande spoedboeking
Uitgaand buitenlands geldverkeer *
Inkomend buitenlands geldverkeer
Opslag afwikkeling valutatransacties

€ 15
max. € 15
max. € 15
0.1 %

* Het overmaken van bedragen onder de € 12.500 met de juiste IBAN gegevens naar de volgende
landen is gratis: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, VK en Zweden.

Afschriften en overzichten per post
Dagafschriften
Positie overzichten
Jaaropgaven

€ 0.75 per afschrift
€ 2.50 per kwartaal
€ 2.50 per jaar

De kosten voor het verzenden van de dagafschriften, de positie overzichten en de jaaropgave
per post wordt achteraf in rekening gebracht. De genoemde kosten zijn exclusief BTW.
Rente
De rente wordt éénmaal per kwartaal achteraf in rekening gebracht, dan wel bijgeboekt met
als valutadatum de eerste dag van het nieuwe kwartaal. Over de geblokkeerde margin wordt
de standaard creditrente vergoed.
Stampduties
Genoemde tarieven zijn exclusief eventuele Stampduties en / of Financial Transaction Taxes.
Uitzonderingen
De tarieven zoals vermeld in dit ‘Tarieven- en conditieoverzicht’ zijn van toepassing op het
overboeken van gelden en op het overboeken van aan Euronext Amsterdam genoteerde
effecten naar een andere in Nederland gevestigde instelling. Voor het overboeken van
gelden naar een instelling gevestigd in het buitenland en het overboeken van effecten die
geen notering hebben op Euronext Amsterdam dan wel het overboeken van aan Euronext
Amsterdam genoteerde effecten naar een in het buitenland gevestigde instelling, behoudt
BinckBank zich het recht voor andere tarieven in rekening te brengen.
Wijzigingen
Wijzigingen voorbehouden.

