Tarieven ABN AMRO Bank NV
In deze informatiekaart vindt u de tarieven die u bij ABN AMRO betaalt.
Het all-in tarief
Het all-in tarief betekent dat u één tarief betaalt aan ABN AMRO voor de administratie van de
beleggingsportefeuille en de transactiekosten van de aan- en verkooporder.
Het all-in tarief wordt bij u achteraf per kwartaal naar rato in rekening gebracht over de waarde van het
effectendepot, exclusief liquiditeiten.
Het standaard tarief bedraagt 0,40 % per jaar.
Sequoia Vermogensbeheer heeft voor u een all-in-tarief afgesproken van 0,225 % per jaar voor
depotwaarden tot € 2,5 miljoen.
Over het all-in tarief wordt geen BTW geheven*.
Fondsvergoeding
Als ABN AMRO een vergoeding ontvangt van beleggingsfondsen geeft ABN AMRO deze fondsvergoeding
zonder inhouding van kosten aan u door. De hoogte van deze fondsvergoeding wordt ieder kwartaal
verrekend op uw nota.
Buitenlandse belastingen
Over transacties in buitenlandse instrumenten kan buitenlandse belasting geheven worden. Deze kosten
worden direct verwerkt en bij u in rekening gebracht. ABN AMRO zorgt vervolgens voor het afdragen
van deze belastingen.
Bijvoorbeeld: de stamp duty bedraagt bij aankoop 0,5% (Engeland) en 1% (Ierland) over de
transactiewaarde. De ‘financial transaction tax’ (FTT) bedraagt bij aankoop 0,2% (Frankrijk) en 0,22%
(Italië) over de transactiewaarde.
Kosten beleggingsfondsen
Voor transacties met beleggingsfondsen kan het fonds kosten in rekening brengen (b.v.: subscription en
redemption fee). Deze kosten worden bij u (achteraf) in rekening gebracht.
Orders in vreemde valuta
Bij orders voor koop of verkoop van een beleggingsproduct in een andere valuta, rekent ABN AMRO het
orderbedrag automatisch om naar de euro. De bank gebruikt dan de koers van het moment van
omrekenen die wordt verhoogd of verlaagd met een percentage afhankelijk van de valuta. Meer
informatie over de berekening en de belangrijkste op- en afslagpercentages staat op
abnamro.nl/nl/prive/beleggen/beleggingsorders.
* onder voorbehoud van een definitieve goedkeuring van de Belastingdienst

