Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V.
Slim Vermogensbeheer B.V.
Aandelen/obligaties/warrants*
Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal)
Obligaties en Structured products (OTC)
Duitsland, UK, Italië, Spanje, Oostenrijk, Ierland
Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Zwitserland
Verenigde Staten
Canada
Singapore, Hong Kong, Japan, Australië

€ 5,50 + 0.08 % (min € 10)
€ 25,00 + 0.20 %
€ 8,00 + 0.15 % (min € 15)
€ 8,00 + 0.15 % (min € 15)
$ 8,00 + 0.15 % (min $ 15)
€ 8,00 + 0.25 % (min € 30)
€ 8,00 + 0.40 % (min € 60)

Beleggingsfondsen via Fundsettle*
STP
Non STP
Hedgefunds
STP/Non STP-order royeren
Hedgefund-order royeren

€ 5,50 + 0.08 % (min € 15)
€ 35 + 0.25 % (min € 100)
€ 50 + 0.35 % (min € 250)
€ 25 per order
€ 100 per order

Emissies
Obligaties
Posities worden ingeboekt tegen re-offer prijs.

transactietarief betreffende beurs

Structured products
transactietarief betreffende beurs
Het is niet mogelijk om de plaatsingsvergoeding via BinckBank te laten verlopen.

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

Opties
Euronext Liffe
Sluiting (premie t/m € 0,05)
Opening en sluiting (premie vanaf € 0,06)
Eurex
Opening en sluiting
Verenigde Staten
Opening en sluiting

gratis
€ 2,75 per contract (minimum € 6)
€ 3.75 per contract (minimum € 11)
$ 5 per contract (minimum $ 25)

Futures
Euronext Amsterdam
Opening en sluiting
Eurex
Opening en sluiting

€ 4.50 per contract
€ 4.50 per contract

Servicefee
Waarde portefeuille
< € 50.000
0.22 % (per jaar)
< € 250.000
0.11 % over het meerdere
< € 5.000.000
0.055 % over het meerdere
> € 5.000.000
0.011 % over het meerdere
Opties & futures
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 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 bankverklaring

Standaard optie- en effectentarieven
€ 100

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.

Beleggingscategorieën & kredietpercentages
Obligaties
Maximaal
Staatsleningen (incl. strips)
80 %
Bedrijfsobligaties (hoofdfondsen)
70 %
Overige obligaties
70 %
Aandelen Europa
Maximaal
Aandelen*, beleggingsfondsen
70 %
Overige aandelen
50 %
Veilingfondsen
30 %
NMAX / Nouveau Market
0%
Aandelen Amerika
Maximaal
Courante aandelen*
65 %
Overige aandelen
50 %
Diverse noteringen
Maximaal
Incourante effecten (aandelen / obligaties)
0%
Fondsen met een noteringsmaatregel
0%
Afgeleide producten
0%
Converteerbare obligatie
0%
* Aandelen opgenomen in toonaangevende indices en courante aandelen. De Ierse en Oostenrijkse
beurs worden niet bevoorschot.
Het dekkingspercentage wordt per individueel fonds vastgesteld. Voor elk fonds wordt er onder
meer gekeken naar de verhandelbaarheid, de volatiliteit, de beurswaarde van het fonds, de
koersvorming, de branche van het fonds, looptijd van de obligatie, rating van de obligatie en de
marktomstandigheden. Op basis van deze gegevens bepaalt de afdeling Risicomanagement de
dekkingswaarde.
BinckBank verstrekt effectenkrediet over courante aandelen en obligaties. Hierdoor kunnen
individuele aandelen afwijken van de bovengenoemde percentages. BinckBank behoudt zich het
recht voor af te wijken van de hierboven genoemde kredietpercentages.
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.

