Tarievenkaart Execution Only

Voor onze dienstverlening Execution Only wordt een service fee in
rekening gebracht. Het tarief is een percentage van uw vermogen.
Wij brengen het ieder kwartaal achteraf bij u in rekening. Het tarief
wordt berekend over het gemiddelde van de vermogenswaarden op
uw rekening van de laatste kalenderdag van iedere maand in het
betreffende kwartaal. Voor het uitvoeren van effectenorders
worden separate transactiekosten in rekening gebracht.

•

Onze Execution Only effectendienstverlening houdt in:
•
uitvoeren van uw Orders;
•
aanhouden Geld- en Effectenrekening(en);
•
opnemen van geld via een vaste tegenrekening;
•
toegang tot Mijn InsingerGilissen;
•
digitale afschriften, nota’s en rapportages;
•
verwerking van dividenden, coupons en obligatielossingen.

•

•
•

•
•

Het tarief in onderstaande tabel is voor u van toepassing:

•

Service fee (% per kwartaal)
Clustervermogen
€ 5 miljoen of meer

Tarief op maat

€ 2 miljoen tot € 5 miljoen

0,025%

€ 1 miljoen tot € 2 miljoen

0,050%

€ 350.000 tot € 1 miljoen

0,075%

Minimum fee

€ 375

•

Over de service fee wordt geen btw berekend.
•
Transactiekosten
Per order:
Aandelen,
Opslag transacties buiten Euronext:
obligaties
Minimum:
Opties
EUR
Opening &
Closing1
Opties
GBP

Derivaten

Opening &
Closing2
Opties
USD Opening
& Closing3
Futures

0,35%
0,20%
€ 20,00

1-10 contracts
>11 contracts
Minimum
Assignment/Exercise

€ 3,50
€ 2,95
€ 20
0,35%

1-10 contracts
>11 contracts
Minimum
Assignment

£ 3,00
£ 2,50
£17,50
0,35%

1-10 contracts
>11 contracts
Minimum
Assignment

$ 4,75
$ 3,95
$ 27,50
0,35%

Per contract
Additional non –NYSE
Euronext

€ 27,00
€ 7,50

•

•

Voor de closing van contracten met een premie kleiner dan
0,05 euro berekenen wij geen kosten.
Tarieven van valutaopties zijn gelijk aan die van
aandelenopties.
Op expirerende ‘in-the-money’ aandelenindexopties op
Euronext Amsterdam, zijn de bij ‘closing’ geldende
transactiekosten van toepassing, vermeerderd met 2,95 euro
per contract.
Bij assignment en exercise is een opslag van 0,2% van
toepassing op transacties die niet op Euronext Amsterdam
plaatsvinden, verhoogd met kosten voor externe brokers.
Deze kosten worden op de afschriften/nota’s als
‘verwerkingskosten buitenland’ vermeld.
Tarieven voor overige beurzen zijn op aanvraag beschikbaar.
Tax reclaim service kunnen wij verzorgen voor de volgende
landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,
Zwitserland, Finland, Noorwegen, Portugal, Zweden.
Voor de tax reclaim service worden standaard kosten
berekend. Dat is 5% van het ontvangen bedrag met een
minimum van 10 euro (over de provisie wordt btw gerekend).
Tevens berekenen wij door derden (custodians of
subcustodians) in rekening gebrachte kosten aan u door.
Binnenkomende en uitgaande betalingen in vreemde valuta
verwerken wij standaard in euro, tenzij u een ander
muntprofiel heeft gekozen. Dit geldt zowel voor
betalingsverkeer als voor aan- en verkoop van effecten zoals
aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.
De valutawissel (aan- en verkoop van vreemde valuta)
geschiedt op basis van de marktkoers op dat moment. Per
transactie betaalt u een vergoeding van 0,5% over het
transactiebedrag.
Door derden in rekening gebrachte kosten, zoals bijvoorbeeld
door beleggingsinstellingen in rekening gebrachte kosten bij
aan- en verkopen van rechten van deelneming in deze
beleggingsinstellingen, worden aan u doorbelast.
Belastingen en heffingen brengen wij additioneel in rekening
Voorbeelden hiervan zijn Stamp Duty en Financial
Transaction Tax.

1 Euronext - Amsterdam, Brussel, Paris en Londen
2 Eurex - Duitsland en Zwitserland
3 Effectenbeurzen in de Verenigde Staten

Wij zijn ingeschreven in de registers van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daardoor staan wij onder toezicht van DNB, AFM en de Europese Centrale
Bank. Wij maken onderdeel uit van KBL European Private Bankers. Onze statutaire naam is InsingerGilissen Bankiers N.V. en wij zijn geregistreerd bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel
onder handelsregisternummer 33004218.Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals bij onze kantoren op aanvraag beschikbaar of via
www.insingergilissen.nl/voorwaarden. Onze tarieven zijn aan wijzigingen onderhevig.
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