TARIEVENOVERZICHT DEGIRO
PENSIOENREKENING EN PENSIOENREKENING PLUS
MINIMUM ACTIVITY FEE
Minimum Activity Fee
Minimum Activity Fee over waarde pensioenrekening einde maand

0.2% per jaar (0.0166% per maand)*

* Voor de pensioenrekening wordt iedere maand minimaal 0.0166% over de totale waarde van het account aan transactiekosten in
rekening gebracht (0.2% per jaar). Transactiekosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor transacties in aandelen,
ADR’s, obligaties, trackers (ETF’s) of beleggingsfondsen.

AANDELEN, ADR’S, ETN’S
LIMIT / MARKET / STOPLOSS / STOPLIMIT

Primaire Beurzen

Tarief

Maximum

Nederland, België

€2,00 + 0,038%

€30,00

Duitsland – XETRA

€4,00 + 0,058%

€60,00

Duitsland – Zertifikate- Börse Frankfurt (zonder hefboom)

€2,00 + 0,118%

-

Duitsland – Frankfurt Aandelen

€7,50 + 0,098%

-

€4,00 + 0,058%

€60,00

€4,00 + 0,158%

€60,00

Verenigde Staten

€0,50 + USD 0,004 per aandeel

-

Canada

€2,00 + CAD 0,01 per aandeel

-

Australië, Hong Kong, Japan, Singapore

€10,00 + 0,068%

-

Hongarije, Griekenland, Tsjechië, Turkije

€10,00 + 0,168%

-

Polen

€5,00 + 0,168%

-

Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden,
Zwitserland
Italië CFD’s

* Voor bepaalde producten op deze beurzen bestaat er een belasting, deze zal worden doorberekend.
** Als u een positie heeft in ADRs (American Depository Receipts) worden externe periodieke kosten in rekening gebracht. Deze
kosten worden één-op-één doorgezet.

DEGIRO is een handelsnaam van DeGiro B.V. - Geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en DNB - K.V.K. Amsterdam 34342820.
N.B.: Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen conform artikel 11 van de Voorwaarden Belegginsgdiensten.
Tarieven vanaf: 15-08-2018

TRACKERS (ETF’S)
Tarief
DEGIRO Trackers Kernselectie*

Gratis

* Voor trackers die niet in de DEGIRO Kernselectie staan geldt het standaard aandelentarief van de beurs waarop de tracker staat
genoteerd. Een overzicht met DEGIRO Trackers Kernselectie kunt u terugvinden in het document center op www.degiro.nl. Het tarief
voor de DEGIRO Trackers Kernselectie is gebaseerd op een Fair Use Policy.

BELEGGINGSFONDSEN
Tarief

Service fee *

FundShare Fondsen

Gratis

-

Morgan Stanley Cash Funds

Gratis

-

DEGIRO Beleggingsfondsen Kernselectie**

Gratis

-

Euronext Fund Services

€7,50 + 0,10%

0,20%

Niet beursgenoteerde beleggingsfondsen (STP)

€7,50 + 0,10%

0,20%

€75,00 + 0,10%

0,20%

Niet beursgenoteerde beleggingsfondsen (Non-STP)

* Service fee: De percentages gelden op jaarbasis. De verrekening vindt aan het einde van iedere maand plaats. DEGIRO
gaat hierbij uit van de portefeuillewaardes aan het einde van iedere maand.
** Een overzicht met DEGIRO Kernselectie beleggingsfondsen kunt u terugvinden in het document center op www.degiro.nl.
DEGIRO zet externe kosten die fondshuizen zelf in rekening brengen door. Het tarief voor DEGIRO Beleggingsfondsen
kernselectie is gebaseerd op een Fair Use Policy.

OBLIGATIES
Tarief
DEGIRO Obligaties Kernselectie*

€2,00 + 0,038%

Nederland, België, Portugal, Frankrijk (Beursgenoteerd)

€2,00 + 0,068%

Duitsland – Frankfurt

€5,00 + 0,058%

OTC Obligaties

€35,00 + 0,038%

*Een overzicht met DEGIRO Kernselectie Obligaties kunt u terugvinden in het document center op www.degiro.nl. Het tarief voor
DEGIRO Obligaties kernselectie is gebaseerd op een Fair Use policy.

VALUTA
Tarief
Alle valuta via handmatige transactie
Alle valuta via Auto FX trader

€10,00 + 0,02%*
0,10%*

* verwerkt in aan- en verkoop prijs.
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KOERSEN
Land / Beurs

Standaard

Tarief Realtime

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Parijs

Realtime

Gratis

CHI-X

Realtime

Gratis

End of Day*

Nog niet beschikbaar

15 minuten vertraagd

€7,50 per kalendermaand

Realtime

Gratis

Griekenland (Level 1)

15 minuten vertraagd

€4,00 per kalendermaand

Hongarije (Level 1)

15 minuten vertraagd

Nog niet beschikbaar

Italie (Level 1)

15 minuten vertraagd

€1,50 per kalendermaand

OMX Nordics Equities (Level 1)

15 minuten vertraagd

€2,50 per kalendermaand

Oslo Stock Exchange

15 minuten vertraagd

€2,50 per kalendermaand

Oostenrijk Vienna (Level 1)

15 minuten vertraagd

€5,00 per kalendermaand

Polen (Level 1)

15 minuten vertraagd

€3,25 per kalendermaand

Spanje Bolsa de Madrid (Level 1)

15 minuten vertraagd

€8,00 per kalendermaand

Tsjechie (Level 1)

15 minuten vertraagd

€5,50 per kalendermaand

Verenigd Koninkrijk

15 minuten vertraagd

€8,00 per kalendermaand

Canada (Toronto Stock/Venture Exchange),
Australië, Hong Kong, Tokyo
Duitsland Xetra (Level 1) ETF’s uitgezonderd
Frankfurt Stock Exchange

* Koersen worden weergegeven op basis van de slotkoers van de vorige handelsdag.

DEGIRO AANSLUITINGSKOSTEN
Tarief
DEGIRO Aansluitingskosten (Exchange Connectivity Fees)

€1,00 per beurs per maand met een max €5,00 per maand (max
0.1% van waarde van de portefeuille einde maand)

* Geldt niet voor Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. Kosten worden maandelijks afgerekend.
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OVERIGE TARIEVEN EN DIENSTEN
Dienst

Tarief

E-mail & Telefonische orders via DEGIRO
Orderdesk (max. €100.000,- orderwaarde)
Overboeken portefeuille naar DEGIRO

Opslag van €10,- + 0,10% per order
Gratis (vanaf portefeuillewaarde > €3.000,-) / €10,- per regel

Overboeken kapitaal van DEGIRO
Beursomzetting *
Interne overboeking

€150,00
Miminum van €25,- per regel
€7,50 per regel

Dividend- & Couponverwerking

Gratis

Aanmelden voor aandeelhoudersvergaderingen Nederland

€10,-

Aanmelden voor aandeelhoudersvergaderingen Buitenland

€100,- + kostprijs

Keuze dividend - Stock dividend (best effort basis)

€7,50 per dividend

Inschrijven op emissies/ oversubscription

€2,00 + 0,02% (Minimum: €50,00)

Uitoefenen van Warrants

€2,00 + 0,02% (Minimum: €50,00)

Overzichten per email
Kosten bij onvoldoende saldo

€5,- per overzicht
€7,50 per keer

Geldoverboeking

Gratis

Overige diensten

Tarieven op aanvraag

* Kosten afhankelijk per beurs. Tarief opvraagbaar via de Service Desk.
** Tarief wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

TEKORTENPROCEDURE
Tarief
Constateren van een tekort
Sluiten van positie bij aanhoudend tekort

€10,00 + 0,01%
Tarief telefonische orders + €50,00 + 0,50%
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