Tarieven
Tarieven in voege vanaf 01/03/2019- Tarieven incl. BTW behalve indien het tegendeel wordt vermeld.

UW GRATIS ONLINE REKENINGEN
• Het openen en afsluiten van een effectenrekening, zichtrekening en spaarrekening is gratis.
• Er zijn geen beheerskosten verbonden aan deze rekeningen.
• Geen bewaarlonen op effecten voor particulieren, onverdeeldheden, burgerlijke vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en
beleggingsclubs.

BANKING

$$

ZICHTREKENING
1. Rekeninguittreksels

5. Betaalkaarten

Elektronische rekeninguittreksels

Gratis

Versturen van rekeninguittreksels per post

€ 1,50 per verzending
en per rekening

5.1. DEBETKAARTEN, PER REKENINGHOUDER
Bancontact / Maestro

Gratis

(enkel voor Belgische residenten)

5.2. KREDIETKAARTEN, JAARLIJKS, PER REKENINGHOUDER

2. Valutadatum

VISA Classic (enkel voor Belgische

Gratis*

residenten)

Elektronische overschrijvingens
• Debet

Dag

VISA Gold (enkel voor natuurlijke
personen, Belgische residenten))

€ 50

• Credit

Dag

American Express Blue

€ 35

Deponeren van Belgische cheques aan het loket

≤ € 10.000

Dag + 1

> € 10.000

Dag + 3

3. Overschrijvingen*

American Express Classic

€ 65

American Express Gold

€ 185

* Blijft gratis na 1 jaar indien tenminste 12 keer gebruikt per jaar. Anders € 25 per jaar.

5.3. EXTRA DIENSTEN KAARTEN

Dit zijn overschrijvingen in EUR in de SEPA-zone (leden van de E.U, Ijsland,
Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco, Mayotte, San Marino en SaintPierre-et-Miquelon.)
Voorwaarden:
• Betaling in Euro
• het bedrag per transfer bedraagt max. € 499.999
• vermelding van het IBAN van de begunstigde en de BIC van de bank van de
begunstigde

Verzet in geval van verloren, gestolen
of geblokkeerde kaart (Card Stop)

Gratis

Vervanging verloren, gestolen of
defecte kaart

Gratis

Nieuwe PIN-code

Gratis

Blokkering kredietkaart**

€ 14

* Blokkering kredietkaart in geval van geblokkeerde rekening of onvoldoende provisie op de
zichtrekening

Elektronische overschrijvingen

Gratis

5.4 KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BETAALKAARTEN

Papieren overschrijvingen

€ 1,50

BINNEN DE EURO-ZONE

Dit zijn alle overschrijvingen in vreemde valuta binnen of buiten de SEPA-zone.
Alsook alle overschrijvingen in EUR buiten de SEPA-zone.

• met Bancontact / Maestro

Gratis

• met VISA

Gratis

Elektronische overschrijvingen

• met American Express

Gratis

3.2 INTERNATIONALE OVERSCHRIJVINGEN

Elektronische betalingen

≤ € 12.500

€ 15 + 0,30 %
+ kosten van de correspondent**

Opname aan geldautomaat (ATM)*

> € 12.500

€ 15 + 0,10 % ( max. € 125 )
+ kosten van de correspondent**

• met VISA

* Opzoeking, wijziging en terugvordering
Een kost van € 25, verhoogd met de eventuele kosten die ons aangerekend worden door
onze correspondent(en), zal aangerekend worden voor elke opzoeking aangaande grensoverschrijdende overschrijvingen (met inbegrip van de Europese overschrijvingen SEPA),
voor elke vraag tot wijziging of terugwinning.
** Kosten van de correspondent: behoudens uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever, zijn
de bankkosten in België te zijner laste en deze in het buitenland ten laste van de begunstigde.
Kosten en commissies kunnen echter worden geheven door onze buitenlandse correspondenten en worden aangerekend aan de opdrachtgever.
Voor internationale overschrijvingen naar banken vermeld op de sanctielijsten
van de Europese autoriteiten en / of de Belgische autoriteiten, en daarom worden
afgewezen en teruggezonden, zal het normale tarief van toepassing zijn.

4. Cheques
Bankcheques
Innen van Belgische cheques (in €)
Innen van buitenlandse cheques

• met Bancontact / Maestro

• met American Express

Gratis
Niet mogelijk

3,50 % van het opgenomen bedrag (met
een min. van € 5)

BUITEN DE EURO-ZONE

Elektronische betalingen
• met Bancontact / Maestro
• met VISA
• met American Express

€ 2 + 0,40% van het opgenomen bedrag
+ 1,40% wisselcommissie
1,40% wisselcommissie
2,50% wisselcommissie

Opname aan geldautomaat (ATM)*
• met Bancontact / Maestro
• met VISA

€ 15

Gratis
1% van het opgenomen bedrag
(met een min. van € 2,50)

• met American Express

€ 2 + 0,40% van het opgenomen bedrag
+ 1,40% wisselcommissie
€ 5 + 2% van het opgenomen bedrag
+1,40% wisselcommissie
3,50% van het opgenomen bedrag (met
een min. van € 5) + 2,50% wisselcommissie

*Sommige acquirers (eigenaars van ATM) kunnen op elke opname met Maestro of Visa een
kost (‘access fee’) in rekening brengen die niet gerelateerd is aan Keytrade Bank. Dit bedrag
wordt op de automaat aangegeven op het moment van de transactie en kan variëren van
acquirer tot acquirer.
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3.1 SEPA OVERSCHRIJVINGEN:
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SPAARREKENING AZUR / HIGH FIDELITY

DIVERSE KOSTEN

1. Rekeninguittreksels
Elektronische rekeninguittreksels
Versturen van rekeninguittreksels per post

Gratis
€ 1,50 per verzending en
per rekening

Elektronische overschrijvingen
• Debet

Dag

• Credit

Dag +1

Zie het document «Interesten» op de site www.keytradebank.be

WISSELKOERSEN
Zie het document “Wisselkoersen van betalingstransacties” op de site
www.keytradebank.be

Gratis

Vervanging van Keytrade ID / Hardkey
(bij verlies / diefstal / schade)

€ 15

Attest voor een onderneming in oprichting
Attest en verklaring van nalatenschap

2. Valutadatum

INTERESTEN

Eerste Keytrade ID / Softkey / Hardkey

€ 60
€ 100

Mededeling van de rekeningsaldo’s

€ 60

Ingebrekestelling

€ 30

Overzicht van de verrichtingen (per jaar)

€ 30

Certificaat van de saldo’s op het einde van het
boekjaar

€ 60

• per bijkomende rekening

€ 9 (max. € 150)

Gedetailleerde interestberekening

€ 60

Diverse attesten

€ 20

Kosten van opzoekingen (Ander dan voor
overschrijvingen)

€ 60 per uur
(met een min. van € 30)

Bewarend beslag en uitvoerend beslag

€ 85

Behandeling van een dossier slapende rekening

€ 50

Jaarlijks overzicht van de tegoeden
Online
Verzending per post

Gratis
€ 10,00 per verzending
en per rekening

Tarieven - 3
INVESTING

$$

1 KEYPLAN*

3 OBLIGATIEMARKTEN

Instapkosten

Gratis

Uistapkosten

Gratis na 5 jaar**

** € 9,95 per fonds verkocht of overgedragen van uw KEYPLAN naar een andere rekening
indien uw KEYPLAN minder dan 5jaar geleden is aangemaakt.

ONLINE
Primaire markt
Secundaire markt

Uitgifteprijs
0,20% (met een min. van € 29,95
of gelijkwaardig in vreemde valuta)

OFFLINE

2 FONDSEN - ONLINE

Primaire markt

Instapkosten

€ 9,95***

Uistapkosten

Gratis

Transactiekost per order

Gratis

*** Bepaalde fondsen hebben een specifieke kostenstructuur. Voor meer info, ga naar onze
site www.keytradebank.be.
* Als distributeur kan Keytrade Bank van de beheersvennootschappen distributievergoedingen
ontvangen. Die distributievergoedingen worden uitgedrukt als een percentage op het totaal
uitstaand bedrag per fonds. U vindt het percentage op de detailpagina van elk fonds. Daarnaast wordt de distributievergoeding getoond zowel in bedrag als in een percentage nog
voor er een aankoop van fondsen plaatsvindt.

Uitgifteprijs

Secundaire markt

0,50 %

DISCRETIONAIR VERMOGENSBEHEER
1 KEYPRIVATE

0,75%* per jaar (excl. BTW en taksen) op het bedrag van uw portefeuille in
discretionair beheer, transactiekosten inbegrepen
Bewaarloon

Gratis

Instapkosten

Gratis

Uistapkosten

Gratis

* maandelijks betaalbaar

TRADING

$$

1. Tarieven van de voornaamste beurstransacties - (excl. taksen)
1.1 AANDELENMARKTEN - ONLINE

1.2 HEFBOOMPRODUCTEN
(WARRANTS, TURBO’S & SPRINTERS ) – ONLINE

EUROPESE MARKTEN
Brussel (Euronext/Equiduct)
Per order en per schijf van 0 tot € 2.500

€ 7,50

Brussel (Euronext/Equiduct)
Per order en per schijf van 2.500,01 tot € 5.000

€ 14,95

Amsterdam, Parijs (Euronext/Equiduct)
Per order en per schijf van 0 tot € 5.000

€ 14,95

Brussel, Amsterdam, Parijs (Euronext/Equiduct)
Per order en per schijf van 5.000,01 tot € 50.000

€ 24,95

Frankfurt (Xetra), Milaan (Borsa Italiana), Madrid (Bolsa de Madrid)
Per order en per schijf van 0 tot € 50.000

€ 24,95

Londen (SETS, AIM)
Per order en per schijf van 0 tot £ 50.000
Zurich (SIX Swiss Exchange)
Per order en per schijf van 0 tot CHF 50.000
Helsinki (OMX)
Per order en per schijf van 0 tot € 25.000

`£ 29,95 + 0,50%

″Stamp duty″ voor
aankopen

CHF 49,95
€ 39,95

Stockholm (OMX)
Per order en per schijf van 0 tot SEK 200.000

SEK 375

Kopenhagen (OMX)
Per order en per schijf van 0 tot DKK 200.000

DKK 300

Oslo (Oslo Børs)
Per order en per schijf van 0 tot NOK 200.000

NOK 300

Transacties aan hetzelfde tarief als de aandelenmarkten (Zie 1.1)
Uitoefening warrant / terugbetaling restwaarde Turbo

1.3 TRACKERS - ONLINE

Transacties aan hetzelfde tarief als de aandelenmarkten

1.4 OPTIEMARKTEN - ONLINE
EUROPESE MARKTEN
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
Opties op aandelen en opties op indexen (in €)
Per contract

• Opties op aandelen

0,30 % van de uitoefenprijs

• Opties op indexen (cash settlement)

€ 2,95 per contract

EUREX
Opties op aandelen et opties op indexen (in €)
Per contract

€ 3 (met een min. van € 14,95 per
transactie)

Opties op aandelen en indexen (in CHF)
Per contract

CHF 3,50 (met een min. van
CHF 19,95 per transactie)

Uitoefening*/Toewijzing
$ 29,95

• Opties op aandelen

CANADESE MARKTEN
Toronto (TSX, TSX Venture)
Per order en per schijf van 0 tot CAD 50.000

€ 2,95

Uitoefening*/Toewijzing

AMERIKAANSE MARKTEN
New-York (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB)
Per order en per schijf van 0 tot $ 50.000

€ 14,95

• Opties op indexen (cash settlement)
CAD 39,95

Specifieke tarieven kunnen van toepassing zijn op de vroegere effectenrekeningen van Fortuneo Bank.
Deze zijn beschikbaar op de betreffende effectenrekeningen. Deze tarieven worden niet meer gecommercialiseerd.

0,30% van de uitoefenprijs (met een
min. van €/CHF 19,95 per transactie
€/CHF 4,75 per contract (met een min.
van €/CHF 19,95 per transactie)
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3. Koersen
1.4 OPTIEMARKTEN - ONLINE (vervolg)

Vertraagde koersen (+/- 15 min.)

Gratis

Real time koersen (RTQ)

AMERIKAANSE MARKTEN
Opties op aandelen en opties op indexen (in $)

• Euronext + Euronext opties

Per contract

• Equiduct

$ 2,50 (met een min. van
$, 19,95 per transactie)

Uitoefening*/Toewijzing

€ 2,50 per maand*
Gratis

• US markten + Us opties

€ 5 per maand*

• Milaan, Londen, Zurich

• Opties op aandelen

0,30% van de uitoefenprijs
(met een min. van $ 19,95 per
transactie)

• Opties op indexen (cash settlement)

$ 2,50 per contract (met een min.
van $ 19,95 per transactie)

* De uitoefening van opties is niet beschikbaar via Keytrade Bank. Indien de
opties op aandelen op vervaldag ‘in the money’ zijn, zal de uitoefening automatisch gebeuren onder bepaalde voorwaarden. Lees op onze site www.keytradebank.be de transactieregels voor opties om alle specificaties te kennen.
Cash settlement op opties (als gevolg
van een verrichting op effecten)

$5

€ 9,95/maand*

• Frankfurt (Xetra)

€ 20 per maand*

• Helsinki, Stockholm, Kopenhagen

€ 20 per maand*

• EUREX

15 €/maand*

Voor Madrid, Oslo en Toronto (TSX & TSX Venture) zijn enkel de vertraagde koersen beschikbaar.
*Gratis vanaf 3 uitgevoerde transacties per maand per marktgroep. Tarieven enkel geldig
voor particulieren. Niet mogelijk voor professionelen en rechtpersonen.
Diepte van de markt, dat enkel beschikbaar is voor de Euronext markten, is eveneens gratis.

4. Diverse kosten effectenrekening
GLOBAL ANALYZER

1.5 GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN - ONLINE

• Basic

OFFLINE

* Gratis voor de aandelen die u in uw effectenrekening heeft. Gratis vanaf 3 uitgevoerde transacties per maand.

• Premium

Transactie aan hetzelfde tarief als de aandelenmarkten

Primaire markt

Uitgifteprijs

Secundaire markt
• Gecommercialiseerd door Keytrade Bank

Gratis

• Niet gecommercialiseerd door Keytrade Bank

1%

BEWAARLOON VAN EFFECTEN IN PORTEFEUILLE
• Particulieren, onverdeeldheden, burgerlijke
vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid,
beleggingsclubs
• Rechtspersonen

1.6 KEYTRADE PRO (futures)

Meer informatie is beschikbaar op onze site www.keytradebank.be

1.7 ORDERPLAATSING VIA TELEFOON, FAX OF ORDERPLAATSING IN HET KADER VAN EEN NALATENSCHAP
Online Markten

Normale online transactiekost + € 15

Offline Markten

1,40% (met een min. van
€ 49,95 per transactie of gelijkwaardig in vreemde valuta)

2. Borderellen
Elektronische borderellen
Versturen van borderel per post

€ 1,50 per verzending en
per rekening

Gratis

0,10% excl. BTW per jaar
(trimestrieel te betalen)

Kosten voor verrichtingen op effecten (aankoop- of
omruilbod, kapitaalsverhoging)

€ 5+ eventuele kosten
van de correspondent

Uitgaande transferkosten voor effecten

€ 35 excl. BTW per lijn

Interne transferkosten voor effecten

€ 15 excl. BTW per lijn

Uitbetaling van dividenden, voor aandelen in dossier
*Onder voorbehoud van eventuele kosten van de correspondent

Gratis*

Officiële positie van de portefeuille - particulieren

€ 30 excl.BTW

Officiële positie van de portefeuille - andere

€ 60 excl.BTW

Attest voor deelname aan een Algemene Vergadering
van een bedrijf genoteerd op Euronext
(niet mogelijk voor andere bedrijven)
Terugbetaling Reverse Convertible (in aandelen)

Gratis

Gratis
€ 20 per maand*

€ 10
€ 35 per lijn

Uitbetaling van keuzedividend in aandelen

€ 2,50

Terugbetaling van niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten

€ 5,00

In geval van verkoop van rechten op de beurs door de cliënt, zal het normale
tarief voor een transactie gehanteerd worden
DUBBELE BELASTINGHEFFING
•Recuperatie – per dividend voor
Duitsland,Frankrijk en Zwitserland

• Reductie bronheffing – vereenvoudigde procedure
voor Frankrijk
Diverse attesten

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

4,20 % van het
gerecupereerde bedrag
(excl. BTW) met een min.
van € 60
Gratis
€ 20

