Tariefwijzer
Tariefafspraken van toepassing op relaties van Beer & van Stapele B.V.

BANKKOSTEN
Banking fee
Vaste kosten (per rekening per kwartaal)

Tarief (excl. BTW)
50,00 euro

Variabele kosten (per rekening per kwartaal)

0,01% over het vermogen

�

�
�
�

De banking fee dekt de volgende dienstverlening: aanhouden van een rekening, administratie van effecten, a�andelen van
corporate actions, tax reclaim service, online toegang tot rekening(en) cliënt en het opstellen van een fondsenstaat en
fiscaal overzicht.
Eventuele externe kosten die partijen ons in rekening brengen voor tax reclaim zullen separaat in rekening gebracht
worden. Tax reclaim service wordt aangeboden vanaf een terugvorderbaar bedrag van 25 euro per nota.
De banking fee wordt ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht over het vermogen per kwartaal ultimo.
De banking fee is vrijgesteld van BTW.

Betalingsverkeer

Tarief

Inkomend en uitgaand geldverkeer euro’s binnen de eurozone
Inkomend en uitgaand geldverkeer euro’s buiten de eurozone (per boeking)
Inkomend en uitgaand geldverkeer vreemde valuta (per boeking)

Kosteloos
20,00 euro
20,00 euro

Rekening-courant in euro

Debet

Credit

Over het gehele saldo

TGB Basisrente plus 3,00%

Eonia minus 0,75%
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De rentecondities zijn variabel en kunnen altijd wijzigen. Wijzigingen worden via www.insingergilissen.nl gecommuniceerd.
De rente zal ieder kwartaal op de rekening van de cliënt worden verwerkt.
Saldo is zonder boeterente opneembaar.
Voor debetbedragen boven de 250.000,00 euro bestaat de mogelijkheid vaste leningen af te sluiten.
Tarieven voor leningen en deposito’s op aanvraag.

Afrekening vreemde valuta

Valutamarge (op-/afslag)

Aan- en verkoop vreemde valuta geschiedt op basis van de door InsingerGilissen
Bankiers gehanteerde marktconforme koers, waarbij de cliënt een valutamarge
betaalt van het aan- of verkoopbedrag.
Valuta-termijntransacties

0,10%

�
�

0,10%

Ontvangsten en uitgaande betalingen in vreemde valuta worden verwerkt volgens het overeengekomen muntprofiel.
Zowel voor betalingsverkeer als voor aan- en verkoop van financiële instrumenten wordt een valutamarge berekend.

Uitlevering Effecten

Tarief (per fondsregel)

Binnenlandse effecten (Amsterdam, Brussel, Parijs)

5,00 euro

Buitenlandse effecten (overige markten)

25,00 euro

Binnenlandse derivaten (Amsterdam)

4,00 euro

Buitenlandse derivaten (overige markten)

50,00 euro

Private Placements

50,00 euro

Interne overboeking

Kosteloos

Overige diensten

Tarief (excl. BTW)
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Tariefwijzer
Toegang tot ‘Mijn InsingerGilissen’
Krediet op basis onderpand effecten
Hypotheek
Bankgarantie (te berekenen over effectieve waarde, BTW vrij):
Tot 500.000 euro
Tot 1.000.000 euro
Meer dan 1.000.000 euro
Eenmalige vaste behandelingskosten per dossier
* Minimumtarief 150 euro per jaar
Standaard bankverklaring
Aanvraag toegang aandeelhoudersvergadering
Bankverklaring voor oprichten vennootschap
Extra exemplaar fondsenstaat of fiscaal overzicht
Verzending papieren nota’s (BTW tarief hoog)
Maandnota’s
Dagnota’s

Kosteloos
Op aanvraag
Op aanvraag
1,00% per jaar*
0,75% per jaar
0,50% per jaar
150 euro
150,00 euro
50,00 euro
100,00 euro
25,00 euro per exemplaar
5,00 euro per kwartaal
24,75 euro per kwartaal
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