de IBAN-code van de rekening van de begunstigde en de
SWIFT-code van de bank van de begunstigde.

TARIEVENLIJST
B. Spaarrekening (conform art. 2 van het KB/WIB 92)
Deze tarievenlijst is geen aanbod en houdt geenszins de verplichting in
voor de Bank om de hieronder vermelde verrichtingen uit te voeren.

1)
2)

De tarievenlijst biedt de klant de mogelijkheid om per dienstverlening de
verbonden eenmalige en lopende kosten te identificeren. Deze lijst is
indicatief. Afwijkingen maken steeds het voorwerp uit van een
bijzondere overeenkomst en worden gerechtvaardigd hetzij door de
omvang van de verrichtingen hetzij door het bestaan van een
uitzonderlijke situatie. Bijkomende en/of persoonlijke inlichtingen
kunnen bij één van onze medewerkers worden bekomen.

Beheerskosten (opening, afsluiting, jaarlijkse afsluiting): gratis
Creditrente op jaarbasis:

basistarief: 0,01%
o
jaarlijks berekend op 31 december

getrouwheidspremie: 0,10%
o
mits minimale aanhouding van 12 maanden
o
uitkering: de tijdens een kwartaal verworven
getrouwheidspremie wordt de laatste dag van dat
kwartaal uitgekeerd.
o
de premie is gegarandeerd: een tariefwijziging
heeft geen effect op de lopende periode van de
premie

de verrekening van afhalingen met vroegere stortingen
gebeurt volgens de LIFO-methode ('last in first out')
Valuta: voor een storting of opname, de verrichtingsdatum

De prijzen inclusief btw houden rekening met een btw-tarief van 21%.
Onderstaande tarieven zijn van kracht vanaf 1 januari 2018, onder
voorbehoud van eventuele latere wijzigingen.
3)

I. REKENINGEN
A. Zichtrekening (in principe gekoppeld aan een effectenrekening)
1)
2)

3)

4)

Creditrente:
 0%. In het kader van het vermogensbeheer kunnen
gunstigere voorwaarden worden toegestaan.
Debetrente:
 Debetstanden op de zichtrekening zijn nooit toegelaten.
Wanneer de Bank geconfronteerd wordt met een niet
toegelaten debetstand, gelden de hieronder vermelde
intrestvoeten. Een niet toegelaten debetstand moet zo snel
mogelijk en in ieder geval binnen drie maanden na het
ontstaan terugbetaald worden. Elke niet toegelaten
debetstand die hoger is dan € 1.250 moet onmiddellijk
aangezuiverd worden.
 rekeningen in vermogensbeheer: 7,75% per jaar,
trimestrieel afgerekend.
 andere rekeningen: 8,25% per jaar, te vermeerderen met
eventuele kosten, trimestrieel afgerekend.
Valutadatum:
 elektronische en manuele verrichtingen verricht voor
dagelijks afsluitmoment (kas, overschrijvingen):
verrichtingsdatum
 cheques: verrichtingsdatum + 1 werkdag
 verlengde termijnen wanneer de dekking of de recuperatie
van de fondsen speciale zendingen inhouden voor de
Bank
Beheerskosten:
 opening: gratis
 jaarlijks: € 12,25 incl. btw en zegelrecht (10 euro excl.
btw en € 0,15 zegelrecht)

C. Termijnrekening





Voor minimum € 75.000
Intresten en premies: dagelijks aangepast
Valuta: verrichtingsdatum + 2 bankwerkdagen
Opening en afsluiting: gratis

D. Modaliteiten toepasselijk op alle rekeningen
1)

Briefwisseling:

rekeningen in vermogensbeheer: gratis

rekeningen niet in vermogensbeheer: € 0,72 portkosten
per uittreksel, afhankelijk van gekozen frequentie
(dagelijks, wekelijks, maandelijks of trimestrieel)

forfait voor het ter beschikking houden van de
briefwisseling aan de loketten: € 60,5 incl. btw (€ 50
excl. btw)

2)

Herinneringskosten per verstuurde brief: € 7,98 incl. btw en
portkosten (€ 6 excl. btw en € 0,72 portkosten)

3)

Opzoekingskosten: € 48,4/uur incl. btw (€ 40 excl. btw)

II. BETALINGEN
A.

Overschrijvingen in euro van en naar een in de SEPA- zone
geopende rekening, permanente opdracht, verrichtingen
d.m.v. kaarten
1)
2)

(cfr. sub I.A.4)
Overschrijvingen in euro, binnen de SEPA-zone worden
gedaan aan hetzelfde tarief als de binnenlandse (cfr. sub I.A.4)
op voorwaarde dat alle benodigde gegevens vermeld zijn zoals

B.

MasterCard
1)
2)
3)

C.

Jaarlijkse bijdrage: € 25
Kosten bij geldopname (wereldwijd): 2,5% op het opgenomen
bedrag, met een minimum van € 5 per afname
Wisselkoerstoeslag voor transacties buiten de eurozone: 3%
van het opgenomen of betaalde bedrag, bovenop eventuele
kosten bij geldopname

Internationale betalingen - buiten de SEPA-zone of in andere
munten dan de euro
De Bank is niet gespecialiseerd in internationale overschrijvingen.
Zij worden slechts uitzonderlijk uitgevoerd en zijn voorbehouden
voor klanten in vermogensbeheer.
Tarieven zijn op verzoek verkrijgbaar bij onze medewerkers.

III. WISSELVERRICHTINGEN
Wisselverrichtingen op rekening (met
inbegrip
van
wisselverrichtingen verbonden aan de aan- of verkoop van
financiële instrumenten die in vreemde deviezen noteren): 0,5%
IV. KREDIETEN
Er worden slechts uitzonderlijk kredieten toegestaan.
De tarieven zijn overeen te komen.
V. SUCCESSIES
Dossierkosten voor de verdeling van een nalatenschap, berekend
per uur: € 48,4 incl. btw (€ 40 excl. btw).
VI. BELEGGINGSDIENSTEN
A. Kosten verbonden aan transacties in financiële instrumenten
Voor iedere verrichting:
1) Makelaarsloon: 0,968% incl. btw (0,8% excl. btw)
 dit tarief is geldig voor alle beursverrichtingen in alle
financiële instrumenten. Voor buitenlandse verrichtingen
uitgevoerd op andere markten dan Euronext, worden extra
kosten aangerekend voor de verwerking op buitenlandse
beurzen volgens hetzelfde tarief.
 uitzonderingen op dit tarief:
o obligaties: de vergoeding van de Bank wordt berekend in
functie van de resterende looptijd van de obligatie en
bedraagt maximaal 1,21% incl. btw (1% excl. btw)

rechten verhandeld op Euronext: zie prospectus
o nominatieve effecten (Solvac,...): per verrichting toeslag
van € 121 incl. btw (€ 100 excl. btw)
2) Vast recht:

€ 18,15 incl. btw (€ 15 excl. btw)

3) Transactiekosten: 0,363°/oo incl. btw (0,3°/oo excl. btw)
4) Taks op beursverrichtingen: wettelijk tarief
-

Aandelen, warranten, vastgoedcertificaten, VVPR-strips,
toewijzingsrechten en inschrijvingsrechten : 0,35 % (max. €
1.600,00)
Belgische certificaten van Belgische aandelen, obligaties,
euro-obligaties, Staatslening en Belgische staatsbons: 0,12 %
(max. € 1.300,00)
Gemeenschappelijke beleggingsfondsen, deelbewijzen van
distributiefondsen (BEVEK of BEVAK): 0,12 % (max. €
1.300,00)
Deelbewijzen van kapitalisatiefondsen (BEVEK of BEVAK)
: 1,32 % (max. € 4.000,00)

Klanten die geen vermogensbeheerovereenkomst hebben
onderschreven, betalen de volgende minima op transacties:
 makelaarsloon: per borderel minimum € 60,5 incl. btw (€ 50
excl. btw)
transacties via DelenOnLine: per borderel minimum € 42,35
incl. btw (€ 35 excl. btw).
Deze minima zijn evenwel gelimiteerd tot 30% van het bruto
transactiebedrag.
 kosten voor verrichtingen uitgevoerd op andere markten dan
Euronext met een minimum afhankelijk van de beurs:
o Europese beurzen (uitgez. GB, CH, ES,) + US en HK: € 24,2
incl. btw (€ 20 excl. btw)
o CH, ES, JP, CA: € 54,45 incl. btw (45 excl. btw)
o GB + exotische landen: € 145,2 incl. btw (€ 120 excl. btw)
B. Kosten die worden aangerekend binnen financiële instrumenten
ICB’s (beleggingsfondsen)
De ICB’s (Instellingen voor Collectieve Belegging) rekenen een
vergoeding aan voor het financiële beheer van de ICB, administratie,
risicobeheer en compliance, en ten behoeve van de bewaarder(s) van
de activa van de ICB. Deze kosten worden dagelijks pro rata
verwerkt in de netto inventariswaarde van de ICB.
1. ICB’s gepromoot binnen de Delen Groep
De in-en uitstapkosten en het totaal van de doorlopende kosten van
de binnen de Delen Groep gepromote ICB’s (Instellingen voor
Collectieve Belegging) zijn terug te vinden in het overzicht in bijlage.
De bovenstaande kosten zijn eveneens terug te vinden in het
prospectus en/of de KIID van de betrokken ICB op www.cadelam.be.

Een overzicht van de totale kosten vindt u terug in het overzicht in
bijlage.

F. Girale transfer van effecten
 Per lijn: € 60,5 incl. btw (€ 50 excl. btw)
 Voor de in- of uitboeking van bepaalde niet-courante effecten
(vb. hedge funds…) moet de Bank beroep doen op de diensten
van een derde-bewaarder. De kosten die hiervoor door deze
derde-bewaarder in rekening worden gebracht kunnen door de
Bank aan de klant worden doorgerekend.
 transfers tussen rekeningen in open bewaargeving bij onze Bank:
gratis

2. Andere ICB’s
Een inschatting van de in- en uitstapkosten evenals het totaal van de
doorlopende kosten van de overige ICB’s zijn terug te vinden in het
overzicht in bijlage.
De exacte beheerkosten, vergoeding voor de bewaarder
(depothoudende bank) en de administratieve – en eventueel andere –
kosten zijn eveneens terug te vinden in het prospectus en/of de KIID
van de betrokken ICB.
C. Open bewaargeving van effecten

G. Incassering van coupons

De berekening van het bewaarloon voor klanten in beheer of advies
gebeurt op basis van een jaarlijks percentage van 0,484% incl. btw
(0,40% excl. btw) op de waarde van de effectenportefeuille. Het
bewaarloon wordt trimestrieel afgerekend.

1)
2)

De berekening van het bewaarloon voor klanten in ‘Execution Only’
dienstverlening gebeurt op basis van een jaarlijks percentage van
0,212% incl. btw (0,175% excl. btw) op de waarde van de
effectenportefeuille. Het bewaarloon wordt trimestrieel afgerekend.

3)

Voor het gedeelte van het vermogen belegd in één of meer ICB’s
die gepromoot worden binnen de Delen Groep wordt geen
bijkomend bewaarloon aangerekend.

H. Recuperatie van belasting (dubbelbelastingverdragen)
Per lijn: € 60,5 incl. btw (€ 50 excl. btw). Deze dienstverlening wordt
enkel uitgevoerd voor zover het te recupereren bedrag per effect
minimum € 100 bedraagt.

D. Dienstverlening
- vergoeding voor discretionair vermogensbeheer: 1,452% incl. btw
(1,20% excl. btw) per jaar op de waarde van de klantentegoeden. De
beheersvergoeding wordt trimestrieel afgerekend.
- vergoeding voor beleggingsadvies: 1,0285% incl. btw (0,85% excl.
btw) per jaar op de waarde van de klantentegoeden. De
adviesvergoeding wordt trimestrieel afgerekend.
Voor het gedeelte van het vermogen belegd in één of meer ICB’s
gepromoot binnen de Delen Groep wordt geen vergoeding voor
discretionair vermogensbeheer of beleggingsadvies aangerekend.

Belgische effecten: gratis
Buitenlandse effecten: minimum 1% van het bedrag van de
coupon, verhoogd met eventuele kosten en commissielonen
m.b.t. onder andere de incassering van de coupons in het
buitenland en de tussenkomst van andere dienstverleners
Dividendcheques: per lijn: € 30,25 incl. btw (€ 25 excl. btw).
Deze dienstverlening wordt enkel verricht voor
dividendcheques vanaf € 50.

I.

Puntsgewijze uitsplitsing
De klant kan een puntsgewijze uitsplitsing vragen van zijn
toepasselijke eenmalige en doorlopende kosten.

VII. FINANCIAL PLANNING
Dienstverlening in het kader van de wetgeving over financial
planning: per uur: € 242 per uur incl. btw (€ 200 excl. btw).

_______________
E. Delen OnLine
Digipass




eerste toestel: gratis
vanaf het tweede toestel: € 36,3 incl. btw (€ 30
excl. btw)
Indien een Digipass verzonden moet worden naar een adres buiten
België, zal de Bank hiervoor beroep doen op een gespecialiseerde
pakjesdienst. De kosten voor deze verzending zijn ten laste van de
klant.

DELEN PRIVATE BANK
Maatschappelijke Zetel
Jan Van Rijswijcklaan 184 B-2020 Antwerpen
btw BE 0453.076.211 - RPR Antwerpen Tel 03 244 55 66 Fax 03 216 04 91
www.delen.be

