Tariefwijzer 2015
Transacties

Euronext
Amsterdam,
Brussel, Parijs,
Lissabon

Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen

Over de effectieve waarde

0.15%

Minimum tarief per nota

Toeslag buitenland
(excl. Euronext)
Tarief

€ 15,00

Europa

Minimum tarief per nota




VS/Canada

Overige markten

0.10%

0.10%

0.25%

€ 15.00

€ 15.00

€ 40.00

De toeslag buitenland is uitgedrukt als percentage van het transactiebedrag.
Indien de provisiekosten plus de toeslag buitenland kleiner is dan een minimum dat van toepassing is voor de
betreffende regio, dan betaalt u het minimum. Dit minimum is uitgedrukt als Euro minimum per transactie.
Bij specifieke orders of bij incourante fondsen waarvoor extra kosten moeten worden gemaakt, behoudt SNS
Securities zich het recht voor, deze extra kosten aan u door te berekenen.
In sommige landen (onder andere in Groot-Brittannie, Ierland, Zwitserland en Frankrijk) kunnen lokale
belastingen in rekening worden gebracht (Foreign Tax). SNS Securities draagt zorg voor de afdracht van deze
lokale belastingen.




Niet– beursgenoteerde beleggingsfondsen
Over de effectieve waarde

0.15%

Minimum tarief per nota

Opties

€ 15.00
Euronext Amsterdam, Brussel
Parijs, Lissabon

Open & close per contract
Minimum tarief per nota



Overige markten
€ 2.00

€ 3.00

€ 10.00

€ 10.00

De provisietarieven van exercises/ assignments worden berekend volgens de provisie bij aandelen, obligaties
en beleggingsfondsen.
Futures
Open & close per contract
Minimum tarief per nota

2015

Binnenland

Buitenland
€ 7.50

€ 7.50

Geen

Geen

Tariefwijzer 2015

Overige dienstverlening
Bewaarloon\
Waarde effectendepot
Tot € 40.000

Tarief
(excl. BTW)
0.175%

Over het meerdere t/m € 200.000

0.10%

Over het meerdere t/m € 2.000.000

0.05%

Over het meerdere t/m € 4.000.000

0.04%

Over het resterende bedrag

Voor in het buitenland bewaarde effecten geldt een opslag van 30%.

Voor de waardebepaling geldt het effectendepot per ultimo van het kalenderjaar.

Het bewaarloon wordt achteraf berekend en verrekend.

Het minimum bewaarloon per depot bedraagt € 25,00.

Bij een bewaarloon van € 200,00 of hoger wordt er over het meerdere 40% korting gegeven.
Coupon– dividend en lossingsprovisie
o.b.v. de effectieve waarde

Coupon / Dividenden

Tot € 2.000

0.02%

Lossingen
0,75%

0,25%

> € 2.000 < € 4.000

0.375%

0,25%

> € 4.000

0,375%

0.125%

Debet rente

Credit rente
Bedrag

Tarief

t/m € 10.000 een afslag van *

2,75%

t/m € 35.000 een afslag van *

2,50%

> € 35.000 een afslag van*

2,00%




Op aanvraag.
Bij uw vermogensbeheerder kan een aparte
kredietovereenkomst worden
aangevraagd.

* De afslag heeft betrekking op de SNS Liquiditeitenrente. Voor de SNS liquiditeitenrente verwijzen wij u naar de
website: www.snssecurities.nl.
Kosten voor uitlevering effectendepot



Aan het overboeken van effecten van het effectendepot naar een andere depotbank zijn kosten verbonden.
Binnen– en buitenlandse effecten € 25,00 binnen—en buitenlandse derivaten € 10,00 en Niet Beursgenoteerde Beleggingsfondsen € 50,00 allen ex BTW en per regel.

Betalingsverkeer





Betalingen naar een vaste tegenrekening zijn gratis.
Gebruikmaking van de Betaalfaciliteit kost € 45,00 per jaar. Informatie over de Betaalfaciliteit is opvraagbaar bij uw vermogensbeheerder
De kosten voor binnenlandse spoedbetalingen zijn € 4,50.

Informatievoorziening




2015

U kunt gratis toegang krijgen tot een portefeuillesite.
Er zijn diverse opties om uw dagafschriften en nota’s (hard copy en/of elektronisch) te ontvangen.
Wij verzoeken u dit kenbaar te maken aan uw vermogensbeheerder.

