Tarieflijst

Deel 4 van 6: beleggingen
Tarieven geldig vanaf 1.1.2019

I.

Aan- en verkoop van effecten

1. AXA beleggingsfondsen
Deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB), hierna beleggingsfondsen genoemd, gepromoot en/of verdeeld door AXA
Bank: het betreft compartimenten van AXA B Fund, AXA IM World Access Vehicle ICAV, AXA World Funds en AXA Rosenberg. Onderstaande
tarieven zijn van toepassing ongeacht via welk kanaal de orders worden ontvangen.
Inschrijving (een selectie van compartimenten)
Toetredingskost bij inschrijving
2,5%
AXA Bank kan periodiek kortingen aanbieden tijdens commerciële acties.
Arbitrage tussen compartimenten
Toetredingskost bij overstap
0%
Wederinkoop beleggingsfondsen zonder vervaldag
Tenzij het prospectus dit anders vermeldt
0%
Uitzondering: kosten te betalen aan de Deposito- en Consignatiekas.
Wederinkoop beleggingsfondsen met vervaldag
Bij een wederinkoop vóór de vervaldag van het beleggingsfonds kan door de emittent een uittredingskost aangerekend worden.
Deze kost staat beschreven in het uitgifteprospectus. Deze kost wordt integraal aangerekend aan de klant.
Terugbetaling beleggingsfondsen met vervaldag
Tenzij het prospectus dit anders vermeldt
0%
Uitzondering: kosten te betalen aan de Deposito- en Consignatiekas.
2. Niet-beursgenoteerde effecten van derden
Terugbetaling of wederinkoop vóór de vervaldag
Bij terugbetaling of wederinkoop: uittredingskost eventueel aangerekend door de tegenpartij.
3. Uitgifte door AXA Belgium Finance (NL) BV van EMTN verdeeld door AXA Bank
Inschrijving
Agentschap
Homebanking
Toetredingskost bij inschrijving
2%
Niet van toepassing
AXA Bank kan periodiek kortingen aanbieden tijdens commerciële acties.
Verkooporders op de secundaire markt
Verkoopprijs bepaald door AXA Bank Belgium nv. die rekening houdt met een verhandelingskost van 1%, en de kost voor het (gedeeltelijk)
afwikkelen van indekkingen in de markt, begrepen tussen 0% en 3%, afhankelijk van de resterende looptijd en van het onderliggende in geval
van gestructureerde Notes. Afhankelijk van de marktomstandigheden zou dit kunnen leiden tot een prijs die lager ligt dan de uitgifteprijs.
4. Obligaties
Agentschap
Homebanking
Primaire markt – aankooporders op de primaire markt: zie
Niet van toepassing
Uitgifteprijs
uitgifteprospectus
Secundaire markt – niet-beursgenoteerd:
- aankooporders
Niet van toepassing
0,50%
- verkooporders
0,50%
0,50%
5. Belgische Staatsbons
Agentschap
Homebanking
Aankooporders op de primaire markt worden uitgevoerd
Niet van toepassing
Uitgifteprijs
tegen de inschrijvingsprijs opgegeven door de Nationale
Bank van België.
Makelaarsloon voor orders op de secundaire markt
Aankopen: niet van toepassing
Aankopen: 0,50% (minimum 25 EUR)
(Euronext Brussel)
Verkopen: 0,50% (minimum 25 EUR)
Verkopen: 0,50% (minimum 25 EUR)
6. Beursgenoteerde effecten
Makelaarsloon
Agentschap
Homebanking
Producten verhandeld op de beurs
- Euronext Brussel, Amsterdam, Parijs, Lissabon
Verkopen: 1,00% (minimum 25 EUR)
Aan- en verkopen: 0,50% (min. 25 EUR)
- NYSE, Nasdaq, Luxemburg, Madrid, Milaan, Stockholm,
Verkopen: 1,20% (minimum 50 EUR)
Aan- en verkopen: 0,80% (min. 40 EUR)
Helsinki, Genève, Londen, Oslo, Kopenhagen, XETRA, Toronto
- Vancouver, Wenen, Frankfurt
Verkopen: 1,20% (minimum 50 EUR)
Verkopen: 0,80% (minimum 40 EUR)
- Tokio, Sidney, Hong Kong, Athene, Johannesburg,
Verkopen:1,50% (minimum 125 EUR) Verkopen: 1,50% (minimum 125 EUR)
Mexico, Singapore, Dublin
Rechten
Verkopen: 1,00% (minimum 5 EUR)
Aan- en verkopen: 1,00% (min. 5 EUR)
Het tarief voor makelaarsloon is bepaald op basis van het totale uitgevoerde bedrag per dag. Indien verschillende deeluitvoeringen binnen
de dag: makelaarsloon rekening houdend met het minimum (minimum 1x toegepast die dag). Verschillende deeluitvoeringen over
meerdere dagen: makelaarsloon rekening houdend met het minimum (minimum 1x toegepast voor elke dag).
Openbare veiling
Agentschap: enkel verkopen
Homebanking: aan- en verkopen
- Makelaarsloon
1,50% (minimum 50 EUR)
1,50% (minimum 50 EUR)
- Publicatiekosten
0,80% (maximum 1000 EUR)
0,80% (maximum 1000 EUR)
Dit betreft o.a. de achtergestelde certificaten uitgegeven door AXA Bank en kasbons uitgegeven door AXA Bank of andere financiële instellingen.
7. Pensioenspaarfondsen die deel uitmaken van het commerciële aanbod van AXA Bank
Inschrijving
Toetredingskost bij inschrijving
3%
Arbitrage tussen fondsen
Toetredingskost bij overstap
0%
8. Wisselkost
Voor elk order in vreemde munten dat afgerekend wordt in euro, zullen wisselkosten aangerekend worden.
Raadpleeg de wisselkoersen in uw AXA bankagentschap. De behandelingskosten voor wisselverrichtingen (wisselkosten) zijn verrekend in
de wisselkoersen. Orders ingevoerd via homebanking worden steeds afgerekend in euro.

9. Taksen en belastingen
Belgische taksen (Beurstaks - TOB)
Tarief
Inschrijving (primaire markt)
0%
Wederinkoop en terugbetaling
- Niet-beursgenoteerde beveks en bevaks
o Distributiedeelbewijzen
0%
o Kapitalisatiedeelbewijzen
1,32%
- Niet-beursgenoteerde gemeenschappelijke beleggingsfondsen
0%
Aan- en verkoop (secundaire markt – Beurs)
- Normaal tarief
0,35%
- Beursgenoteerde beveks en bevaks, geregistreerd in België
o Distributiedeelbewijzen
0,12%
o Kapitalisatiedeelbewijzen
1,32%
- Beursgenoteerde beveks en bevaks, niet geregistreerd in België
0,35%
- Beursgenoteerde gemeenschappelijke beleggingsfondsen:
o geregistreerd in België
0,12%
o niet geregistreerd in België
0,35%
- Belgische certificaten van buitenlandse aandelen / Euroobligaties
0,12%
en converteerbare obligaties / Belgische Staatsleningen en
Belgische Staatsbons / Euro Medium Term Notes (EMTN)
- Lineaire obligaties
0%
Buitenlandse taksen
Op bepaalde buitenlandse markten zijn er taksen verschuldigd. Deze zullen worden ingehouden.

II. Uitbetaling van effecten, coupons en dividenden
Uitbetaling van effecten, coupons en dividenden op effectenrekening

Maximum

4000 EUR
1600 EUR
1300 EUR
4000 EUR
1600 EUR
1300 EUR
1600 EUR
1300 EUR

Gratis

III. Effectenrekening

Bewaarloon
Het bewaarloon wordt jaarlijks afgerekend via debitering van de gekoppelde rekening van de effectenrekening. De tarieven zijn op jaarbasis en
worden aangerekend per lijn (d.i. per effectcode) met een maximum van 200 EUR per effectenrekening. Het opgegeven tarief is exclusief 21% btw.
Bij transfer van effecten van de effectenrekening voor het einde van het jaar zal het bewaarloon per begonnen maand pro rata temporis
aangerekend worden.
Per lijn
AXA producten
Gratis
Strips en rechten
Gratis
Beursgenoteerde effecten
20 EUR
Niet-beursgenoteerde effecten van derden
20 EUR
Staatsbons
20 EUR
Kasbons andere financiële instellingen
20 EUR
Obligaties
20 EUR
Deponering en regularisatie van effecten
Regularisatie van effect op effectenrekening
Gratis
Materiële effecten worden niet meer aanvaard.
Transfer van effecten
Transactie (het opgegeven tarief is exclusief 21% btw)
Kost per ISIN-code
- Transfer van effecten van andere financiële instelling
Gratis
- Transfer van effecten naar andere financiële instelling
75 EUR
- Transfer van pensioenspaarfonds naar andere financiële instelling
75 EUR
Verzekering overlijden door ongeval
12,50 EUR per jaar
Briefwisseling
Op het einde van elk jaar zullen de verzendingskosten van de borderellen, de overzichten van de effectenrekening en periodieke geschiktheidsverklaring samen met het eventueel te betalen bewaarloon aangerekend worden via debitering van de gekoppelde rekening van de effectenrekening.
Homebanking
Verzending naar opgegeven adres
Borderellen
Gratis
1 EUR / borderel
Overzicht effectenrekening (incl. ex post kostenoverzicht
Gratis
1 EUR / overzicht
en overzicht taks op effectenrekeningen)
Periodieke geschiktheidsverklaring
Gratis
1 EUR / overzicht

IV. Diverse verrichtingen m.b.t. de effecten

Nominatieve inschrijving in het aandeelhoudersregister (uitsluitend voor compartimenten van AXA World Funds en AXA Rosenberg)
Administratieve kost
50 EUR
Terugvordering roerende voorheffing volgens dubbelbelastingsverdrag
Per dossier en per aanvraag
100 EUR

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 II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel.
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