PROVISIETARIEVEN VOOR
EFFECTENTRANSACTIES
via Robein BeursOnline voor de Robein Effectenpolis, Robein Effecten Lijfrente en het
Robein Levensloop Effecten Plan.

BEURZEN

AANDELEN, OBLIGATIES EN
BELEGGINGSFONDSEN (1)

OPTIES (2)

Euronext (Amsterdam, Parijs, Brussel)

€ 9,50 + 0,17%

€ 4,50

Eurobeurzen niet Euronext

€ 12,- + 0,22%

Niet aan Euronext genoteerde beleggingsfondsen

€ 12,- + 0,22%

(Via Fundsettle)

(1) TOELICHTING BIJ AANDELEN, OBLIGATIES EN BELEGGINGSFONDSEN
• Het vaste bedrag geldt per transactie en wordt vermeerderd met een procentuele opslag over het
totale transactiebedrag.
• Er geldt een minimumprovisie van € 15,- en een maximumprovisie van € 250,- per transactie.
• Voor aandelen en obligaties op Eurobeurzen buiten Euronext geldt een minimumprovisie van
€ 20,- zonder maximumprovisie.
• Voor niet aan Euronext genoteerde beleggingsfondsen (via Fundsettle) geldt een minimumprovisie van
€ 25,- zonder maximumprovisie.
• Bij aankoop van Franse effecten wordt de Financial Transaction Tax in rekening gebracht. Klik hier voor het
overzicht Financial Transaction Tax Frankrijk.

(2) TOELICHTING BIJ OPTIES
• De provisie geldt per optiecontract en is van toepassing bij uitoefening (exercise), aanwijzing (assignment)
en verrekening in contanten (cash settlement).
• Voor opties geldt een minimumprovisie van € 13,50. Bij het sluiten van een optiecontract (sluitingsverkoop
of -koop) met een premie van € 0,05 of minder wordt geen provisie in rekening gebracht.

Dividenden, aflossingen en coupons
• Voor het incasseren van aflosbaar gestelde effecten wordt geen provisie in rekening gebracht. Ook de
incasso van coupons en dividenden is provisievrij.

Emissies
• Emissieorders zijn (met uitzondering van staatsleningen) doorgaans provisievrij.

OVERIGE INFORMATIE
Bewaarloon
• Het bewaarloon wordt door Robein Leven N.V. betaald.

Rentecondities
• De creditrente die Robein vergoedt is gelijk aan het depositotarief van de Europese Centrale Bank. De door
u eventueel verschuldigde debetrente is gelijk aan de Euro OverNight Index Average (EONIA) + 2%. Voor
de actuele rentetarieven kijkt u op www.robein.nl.

Afschriften
• Online afschriften kunt u via de website bekijken, bewaren en printen. Deze afschriften zijn gratis. Wilt u
dagafschriften per post ontvangen, dan geldt hiervoor een abonnement van € 5,- (excl. btw) per kwartaal.
Voor positieoverzichten per post geldt een abonnement van € 2,50 (excl. btw) per kwartaal.

Telefonische orders
• Bij telefonische orders geldt een opslag van € 5,- per transactie.

Wijzigingen
• Robein houdt zich het recht voor deze tarieven en rentecondities te allen tijde te kunnen wijzigen.

Geldig vanaf 1 september 2013

