Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank NV
01-01-2019

Voor cliënten van Puur Beleggen NV
All-in tarief:
Waarde portefeuille
< € 125.000
< € 1.000.000
< € 2.500.000
> € 2.500.000

0,25 % (per jaar)
0,125 % over het meerdere
0,10 % over het meerdere
0,075 % over het meerdere

De all-in fee is een fee per jaar en wordt maandelijks achteraf verrekend over de gehele portefeuille inclusief
gelden. Peildatum van verrekening is de laatste werkdag van de maand. BinckBank berekent geen aparte
incassoprovisie voor dividenden, coupons en lossingen.

Voorwaarden all-in tarief:
1. Alle in dit overzicht genoemde markten/diensten vallen onder de all-in fee, tenzij anders
vermeld;
2. Verrekening vindt achteraf per maand plaats t.l.v. de rekening van de cliënt;
3. Er wordt een minimum gehanteerd van EUR 125 per rekening per jaar;
4. Het all-in tarief is vrijgesteld van BTW.

Servicefee
Cliënten van Puur Beleggen betalen geen servicefee. Puur Beleggen neemt deze kosten (van
BinckBank) zelf voor zijn rekening.

Deponering / Lichting van effecten en overige diensten
Deponeren Euronext / buitenlandse beurzen / STP funds Fundsettle

Gratis

Lichten Euronext / buitenlandse beurzen / STP funds Fundsettle

€ 25

Deponeren / Lichten Non-STP funds Fundsettle

€ 50

Deponeren / Lichten Hedgefunds Fundsettle

€ 250

Exercise / Assignment

Standaard optie- en effectentarieven

Rentetarieven
Creditrente euro
Eonia – 0.75 % (min. 0%)
Debetrente euro
Eonia* + 4 %
Creditrente usd
Fed. Funds Target Rate – 1 % (min. 0%)
Debetrente usd
Fed. Funds Target Rate* + 5.5 %
*EONIA en Fed Fuds Target Rate is minimaal 0%.

Kosten geldverkeer
Inkomend en uitgaand geldverkeer binnen de Eurozone
Kosteloos
Inkomend geldverkeer vreemde valuta
Kosteloos*
Uitgaand geldverkeer USD
USD 10,00 per boeking
Opslag afwikkeling valutatransacties USD
0,10%
Opslag afwikkeling overige vreemde valutatransacties
0,20 %
* BinckBank ontvangt enkel Euro’s en Dollars. Boekt u een USD bedrag over en houdt u geen USDrekening aan bij BinckBank, dan kan uw bank/de correspondent bank kosten in rekening brengen
voor de conversie van het USD bedrag naar Euro’s. Ook wanneer u andere vreemde valuta overboekt
naar uw BinckBank rekening, kan uw bank/de correspondent bank kosten rekenen voor de conversie
naar Euro’s.

Afschriften en overzichten per post
Dagafschriften
€ 1,25 per afschrift
Positie-overzichten
€ 2,50 per kwartaal
Jaaropgaven
€ 2,50 per jaaropgave
De kosten voor het verzenden van de dagafschriften, de positie overzichten en de jaaropgave per post
worden 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, kosten correspondent en financial transaction taxes
Genoemde tarieven zijn exclusief eventuele stampduties, kosten correspondent en/of financial
transaction taxes.
Wijzigingen
Wijzigingen voorbehouden.

