TARIEF EFFECTENREKENING
1.

Bewaarloon en dossierkosten

Op alle hieronder vermelde bedragen is 21 % BTW verschuldigd.
Dossierkosten : 1,75 EUR per kwartaal en per effectenrekening
Geen dossierkosten voor effectenrekeningen met uitsluitend gratis bewaarde waarden.
Geen dossierkosten voor houders van een Premium Pack.
Het bewaarloon wordt elk kwartaal berekend op basis van de noteringen op de laatste beursdag van het kwartaal.
Het bewaarloon en de dossierkosten worden eenmaal per jaar, in januari van het volgend jaar, gedebiteerd.

Bewaarloon
Percentage (op jaarbasis)
Minimum per post
Korting van 50 % op het bewaarloon per
post voor het deel boven

Gratis bewaarde
effecten (1)
0%
-

Obligaties
0,125 %
1 EUR per kwartaal
60 EUR per kwartaal

Aandelen en andere
waarden (2)
0,20 %
1 EUR per kwartaal
60 EUR per kwartaal

Uitzonderingen:
•

Het bewaarloon op lotenleningen bedraagt 0,35 % op jaarbasis, met een minimum van 1 EUR per kwartaal.

•

Certificaten op naam en OLO's in het bezit van vrijgestelde klanten: 0,05 %, met een minimum van
1 EUR per kwartaal en een maximum van 12,50 EUR per kwartaal.

•

Waarden met als reden van toezicht "te regulariseren", "te innen" of "om te wisselen": 0,35% op jaarbasis, met
een minimum van 1 EUR per kwartaal.

(1) De gratis bewaarde waarden zijn:
•

waarden van de BNP Paribas Fortis-groep,

•

waarden uitgegeven door Bank van De Post,

•

warrants uitgegeven door BNP Paribas Fortis NV,

•

rechten en strips,

•

Solvay-aandelen.

(2) Tot de "andere waarden" behoren goudstaven, vastgoedcertificaten, warrants, privaks en fondsen die niet door de
BNP Paribas Fortis-groep zijn uitgegeven.
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2.

Opvragingen

•
•
•

Kasbons en certificaten van BNP Paribas Fortis NV: 10 EUR + 21 % BTW
Fondsen van BNP Paribas Fortis NV: 10 EUR + 21 % BTW
Andere effecten: 25 EUR + 21 % BTW

Taks op materiële levering: 0,60 %
3.

Transfer uit een effectenrekening

Kosten per post:
• Transfer naar een andere effectenrekening bij BNP Paribas Fortis NV België: gratis
• Transfer naar een effectenrekening bij BGL BNP Paribas SA, BNP Paribas Fortis NV Nederland of BNP Paribas
Fortis NV France: gratis
• Andere transfers: 25 EUR + 21 % BTW
4.

Tarief van de Effectenrekeningverzekering

Jaarlijkse premie:
12,39 EUR, jaarlijks geïnd via domiciliëring op 15 november.
Houders van een Premium Pack genieten van een gratis Effectenrekeningverzekering.
Verzekerd risico:
Overlijden door ongeval van de verzekerde houder van de effectenrekening.
Verzekerde waarden:
• alle effecten die gedeponeerd zijn op de verzekerde effectenrekening,
• de pensioenspaarfondsen waarop de houder en/of zijn echtgenote bij BNP Paribas Fortis NV heeft ingetekend in
het kader van het wettelijke pensioenspaarstelsel,
• het (de) Global Invest Plan(s) waarop de houder heeft ingetekend bij BNP Paribas Fortis NV,
• de beleggersrekening die gekoppeld is aan de verzekerde effectenrekening, op voorwaarde dat de
(mede)houder(s) dezelfde is (zijn) als die van de verzekerde gekoppelde effectenrekening.
Verzekerde bedragen:
Schadeloosstelling van 35 % van de verzekerde waarden op de dag van het overlijden, met:
• een minimum van 2.500 EUR per verzekerde effectenrekening,
• een maximum van 62.000 EUR per verzekerde effectenrekening,
• een maximum van 124.000 EUR per verzekerde.
Als de verzekerde op de dag van het ongeval de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft, wordt de schadeloosstelling
gehalveerd. De minimumschadeloosstelling van 2.500 EUR blijft evenwel van toepassing.

F01951N – O1/01/2015

2/2

