Tarieven en condities BinckBank

Kosten aanschaf modelportefeuille
Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde transactiekosten voor het aankopen van de
modelportefeuille naar rato van de omvang van de portefeuille.
Onderstaande kosten zijn eenmalige kosten die uitsluitend in het eerste jaar worden gemaakt.

Portefeuillewaarde

Aankoopkosten

€ 500.000

€ 616

€ 600.000

€ 761

€ 700.000

€ 883

€ 800.000

€ 988

€ 900.000

€ 1.093

€ 1.000.000

€ 1.198

€ 1.250.000

€ 1.457

€ 1.500.000

€ 1.684

€ 2.000.000

€ 2.052

€ 3.000.000

€ 2.570

€ 5.000.000

€ 3.441
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Kosten effectentransacties
Tarieven Nederland
€ 5,50 + 0,06 % (max. € 150)
Tarieven Duitsland en Engeland
€ 5,50 + 0,12 % (max. € 150)
Tarieven Verenigde Staten
€ 5,50 + 0,12 % (max. € 150)
Tarieven Dimensional fondsen
€ 5,50 + 0,10 % (max. € 150)
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Kosten overig
Servicefee
De servicefee geldt uitsluitend voor vermogensadvies. Bij vermogensbeheer wordt geen
servicefee in rekening gebracht.
De servicefee is een all-in servicefee per jaar en wordt per kwartaal in rekening gebracht.
Hieronder volgt een overzicht van de kosten per jaar naar rato van de omvang van de
portefeuille.
Portefeuillewaarde
< € 50.000
< € 250.000
< € 5.000.000
> € 5.000.000

Kosten per jaar
0,10 % *
0,05 % over het meerdere *
0,025 % over het meerdere *
0,005 % over het meerdere *

* Deze kosten zijn exclusief 21% btw.
BinckBank berekent geen aparte incassoprovisie voor dividenden, coupons en lossingen.

Geldverkeer
Uitgaande spoedboeking
Uitgaand buitenlands geldverkeer *
Inkomend buitenlands geldverkeer
Opslag en afwikkeling valutatransacties

€ 15
Max. € 15
Max. € 15
0,10 %

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

Deponering / lichting van effecten
Deponeren Euronext / buitenlandse beurzen
Lichten Euronext / buitenlandse beurzen
Lichten Dimensional fondsen

Gratis
€ 25 per positie
€ 50 per positie
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Afschriften of overzichten per post
Dagafschriften
Positieoverzichten
Jaaropgaven

€ 0,75 per afschrift *
€ 2,50 per kwartaal *
€ 2,50 per jaar *

* Deze kosten zijn exclusief 21% btw.
De kosten voor het verzenden van de dagafschriften, positieoverzichten en de per post worden
achteraf in rekening gebracht.

Rentetarieven
Creditrente euro
Debetrente euro
Creditrente dollar
Debetrente dollar

0%
Eonia * + 2,95 %
0%
Fed. Funds Target Rate * + 5,50 %

* Eonia en Fed. Funds Target Rate is minimaal 0 %.
De rente wordt éénmaal per kwartaal achteraf in rekening gebracht met als valutadatum de
eerste dag van het nieuwe kwartaal.

Uitzonderingen
De tarieven, zoals vermeld in deze Tarieven en condities, 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 aan 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 afwijkende tarieven in rekening te
brengen.

Laatste update: 01-01-2017

4

