tarieflijst

deel 6 van 6: bijzondere tarieven AXA Private Management
tarieven geldig vanaf 1.1.2014
Deel 6 van de tarieflijst is enkel van toepassing voor klanten van AXA Private Management en waar AXA Bank optreedt als derdebewaarder
(depothoudende bank). Deel 1 tot en met 5 van de tarieflijst is integraal van toepassing op deze klanten, behoudens de hierna vermelde
bijzondere tarieven betreffende de diensten van AXA Bank als derdebewaarder.

Bijzonder tarief betreffende deel 1: betalingsverkeer
Zichtrekening
Volgend bijzonder tarief is enkel van toepassing op de zichtrekening die gekoppeld is aan de effectenrekening die gebruikt wordt voor het
vermogensbeheer. Voor andere zichtrekeningen geldt het standaardtarief.
Beheerskosten
Opening, beheer en afsluiting van de rekening
0 EUR
Creditrente
Cash EUR: maandelijks wordt een creditrente vergoed op basis van het dagelijks saldo aan liquiditeiten op de zichtrekening die gekoppeld is
aan de effectenrekening die gebruikt wordt voor het vermogensbeheer, a rato van een maandelijks bepaalde rentevoet (EONIA – 0,10%)
Valutadatum
Verrichtingsdatum voor alle credit- en debetverrichtingen
Briefwisseling
- Vrijstelling van afdruk- en leveringskosten
- Vrijstelling van portkosten

Bijzonder tarief betreffende deel 4: beleggingen
Inschrijving op fondsen
Voor de inschrijving op fondsen in het kader van het vermogensbeheer, worden de toetredingscommissies vermeld in het uitgifteprospectus
van de ICB's aangerekend. Deze toetredingscommissie wordt echter beperkt tot het percentage dat vermeld is in de overeenkomst van
discretionair vermogensbeheer.

De tarieflijst telt 6 delen: betalingsverkeer (deel 1), kredieten (deel 2), sparen (deel 3), beleggingen (deel 4), diverse kosten (deel 5) en AXA
Private Management (deel 6). De lijst bevat de tarieven van producten en diensten voor particulieren in het kader van hun transacties met
privaat oogmerk. Voor bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen, bijvoorbeeld over kredieten of producten en diensten voor
beroepsdoeleinden, kunt u terecht aan het loket. Alle tarieven zijn btw inbegrepen, tenzij anders vermeld. U hebt het recht een zichtrekening te
openen conform de voorwaarden bepaald in het charter inzake een basisbankdienst. Hebt u een klacht? Contacteer dan de AXA Bank
klantendienst, Grotesteenweg 214 te 2600 Berchem (Antwerpen) of de Ombudsman in Financiële Geschillen, North Gate II, Koning Albert IIlaan 8 bus 2, 1000 Brussel.
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