Rekeningen

GIRO+ REKENING: (1)(2)

-

Rente van 0 tot 2.500 euro................................0,00 %
Rente vanaf 2.500 euro .....................................0,00 %
-

-

-

STEP-UP TERMIJNDEPOSITO: (1)(2)(6)
5 jaar

Jaar 1 ................................................................... 0,10 %
Jaar 2 ................................................................... 0,30 %
Jaar 3 ................................................................... 0,50 %
Jaar 4 ................................................................... 0,70 %
Jaar 5 ................................................................... 1,10 %

MAXIREKENING: (1)(3)(4)

Basisrente ..........................................................0,01 %
Getrouwheidspremie (5) ......................................0,10 %

Actuariële rentevoet: 0,54%

6 jaar

E-SPAAR: (1)(3)(4)

Jaar 1 ................................................................... 0,10 %
Jaar 2 ................................................................... 0,30 %
Jaar 3 ................................................................... 0,50 %
Jaar 4 ................................................................... 0,70 %
Jaar 5 ................................................................... 1,10 %
Jaar 6 ................................................................... 1,20 %

Basisrente ..........................................................0,01 %
Getrouwheidspremie (5) .....................................0,10 %

TERMIJNDEPOSITO: (1)(2)(6)

Actuariële rentevoet: 0,65%

1 maand ............................................................. 0,05 %
2 maanden .........................................................0,05 %
3 maanden .........................................................0,05 %
4 maanden .........................................................0,05 %
5 maanden .........................................................0,05 %
6 maanden .........................................................0,05 %
7 maanden .........................................................0,05 %
8 maanden .........................................................0,05 %
9 maanden .........................................................0,05 %
10 maanden .......................................................0,05 %
11 maanden .......................................................0,05 %
12 maanden .......................................................0,10 %
15 maanden .......................................................0,10 %
2 jaar .................................................................. 0,20 %
3 jaar .................................................................. 0,20 %
4 jaar .................................................................. 0,25 %
5 jaar .................................................................. 0,50 %
6 jaar .................................................................. 0,60 %
7 jaar ................................................................ .0,70 %
8 jaar .................................................................. 0,80 %

8 jaar

Jaar 1 ................................................................... 0,10 %
Jaar 2 ................................................................... 0,30 %
Jaar 3 ................................................................... 0,50 %
Jaar 4 ................................................................... 0,70 %
Jaar 5 ................................................................... 1,10 %
Jaar 6 ................................................................... 1,20 %
Jaar 7 ................................................................... 1,30 %
Jaar 8 ................................................................... 1,80 %
Actuariële rentevoet: 0,86%

UITTREKSEL UIT DE TARIEFLIJST VAN

01-01-2019*

* De tarieflijst is beschikbaar in uw plaatselijk kantoor en
op onze website
www.argenta.be/nl/disclaimer/juridischebepalingen.aspx

Voor plaatsingen van minimaal 250,00 EUR

GELDIG VOOR PLAATSINGEN VANAF

01-01-2019

VERVANGT ALLE VOORGAANDE

Voor meer informatie:
Uw kantoorhouder:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Verdere informatie: zie Algemeen Reglement der Verrichtingen
Roerende voorheffing: 30,00 %
Roerende voorheffing: 15,00 %
Tot 960 EUR intrest vrijgesteld van belastingen
De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt
toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde
rekening ingeschreven bleven
Vervroegde terugbetaling:
wederbeleggingsvergoeding .......................................................................... 0,60 %
forfaitaire verwerkingskost.. .......................................................................... 0,70 %.
Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling termijndeposito / kasbon:
zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen.

Van kracht: 01-09-2018

FSMA-nr.:
Aspa nv - RPR Antwerpen - btw BE 0404.453.574
Aras nv - RPR Antwerpen - btw BE 0404.456.148
Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
Tel.: 03 285 51 11
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Verzekeringsproducten

Verzekeringscontracten van
Argenta Assuranties nv
(codenummer 0858 – FSMA–nr.: 27316)
-

ARGENTA LIFE PLAN(1) (2) (3)

-

ARGENTA-FLEXX(1) (4) (5)

Tak21-luik : 1,15 % gewaarborgde interestvoet op moment van
storting, excl. eventuele winstdeling. De interestvoet op moment van
bijstorting (momenteel 1,15 %) is per bijstorting gewaarborgd voor
een interestvoetwaarborgtermijn lopende tot 31/12 van het 8ste jaar
volgend op het jaar van bijstorting.
Tak23-luik : rendement afhankelijk van het rendement van het
interne verzekeringsfonds. Er is geen rendementsgarantie. Het
financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer.
Er is geen kapitaalbescherming, noch kapitaalgarantie.

Deze gegevens zijn ook van toepassing voor Leven Plus, Jeugdspaarplan en
Kinderspaarplan (vrije stortingen).

1,15 % gewaarborgde interestvoet op moment van storting, excl.
eventuele winstdeling

-

KAPITAAL PLUS(1) (6)

Dit product wordt niet langer commercieel aangeboden.

0,25 % gewaarborgde interestvoet op moment van storting, excl.
eventuele winstdeling (enkel bijstortingen)

(1) Premietaks van 2 % (niet van toepassing voor niet-inwoners, noch bij het fiscaal stelsel
pensioensparen)
(2) Minimaal 600 EUR voor de eerste storting of spaarplan van minimaal 600 EUR op
jaarbasis; minimaal 50 EUR voor bijkomende stortingen
(3) Met of zonder voorafbepaalde einddatum. Indien (enkel bij puur tak 21) voorafbepaalde
einddatum aanwezig, dan looptijd min. tot 31/12 van het 8ste jaar volgend op opmaakdatum polis
(4) Minimaal 25 EUR per storting
(5) Looptijd: minimum 10 jaar
(6) Minimaal 1.250 EUR voor bijkomende stortingen

Van kracht: 01-09-2018
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Verrichtingen i.v.m. fondsen/aandelen/obligaties (1)
Fondsen (2) (2bis)

Argenta Pensioenspaarfonds (afgekort ARPE) - Argenta
Pensioenspaarfonds Defensive (afgekort ARPE
Defensive)
Instapkosten ................................................... geen kosten
Uitstapkosten .................................................. geen kosten
Taks op de beursverrichtingen .................................... nihil
ARPE en ARPE Defensive zijn erkend als beleggingsfondsen die het pensioensparen met fiscaal
voordeel kunnen organiseren. Er zijn specifieke voorwaarden onder andere wat betreft leeftijd en het
jaarlijks toegelaten bedrag van stortingen. Voor details wordt verwezen naar het prospectus en de
beheersverslagen.
Het minimumbedrag per storting bedraagt 50 euro. Enkel voor de laatste storting kan het bedrag
lager zijn om het jaarlijkse fiscale maximum te behalen.

Collectieve beleggingsinstellingen (2bis) (6)
Instapkosten .............................................. max. 2,00 %
Argenta Porfolio ....................................... max.1,00%
Uitstapkosten .............................................. geen kosten
Taks op de beursverrichtingen ...........................................
Kapitalisatieaandelen beleggingsvennootschappen
instap.................................................................... nihil
uitstap ................................ 1,32 % (max. 4.000 EUR)
Kapitalisatiedeelbewijzen fondsen
instap.................................................................... nihil
uitstap................................................................... nihil
Distributieaandelen of -deelbewijzen
instap.................................................................... nihil
uitstap ................................................................... nihil

(1) Verdere informatie: zie Algemeen Reglement der Verrichtingen.
(2) Prijzen per verrichting.
(2bis) De aandelen/deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging worden niet verkocht
aan Amerikaanse staatsburgers in de mate het prospectus dergelijke verhandeling verbiedt.
Afsluiting van de ontvangstperiode van orders: Argenta Fund/Argenta Portfolio
wekelijks op dinsdag om 14u00; Carmignac/Degroof-Petercam/Robeco dagelijks;
ARPE dagelijks na sluiting van de kantoren.
(3) Bij transacties op sommige buitenlandse markten zal een bijkomende buitenlandse taks
aangerekend worden.
(4) Mits deponering op effectenrekening 60 bankwerkdagen voor vervaldag (waarbij zaterdagen,
zondagen en feestdagen niet worden beschouwd als bankwerkdag); indien later gedeponeerd
kunnen kosten tegenpartij worden aangerekend.
(5) Indien andere effecten dan kasbons/spaarbons of aanverwante waarden: zie taks op de
beursverrichtingen zoals bepaald onder hoofding “Beursorders”.

Beursorders (2) (7) (8)
Aan – en verkooporders:

Groep 1: ................................................. 0,25 % (min. 9,95 EUR)
Groep 2: .................................................... 0,60 % (min. 25 EUR)
Groep 3: .................................................... 0,60 % (min. 40 EUR)
Groep 4: .................................................... 0,70 % (min. 60 EUR)
(+ eventuele buitenlandse taksen)

Groep 1: Euronext (Brussel – Parijs – Amsterdam – Lissabon)
Groep 2: NYSE, Nasdaq, Amex, Chicago, Xetra, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Wenen
Groep 3: Canada, Duitsland (excl. Xetra), Zwitserland, Japan, Zweden, Finland, Denemarken,
Noorwegen, Ierland
Groep 4: Zuid-Afrika, Australië, Hong Kong, Griekenland, Polen, Nieuw-Zeeland.

Taks op de beursverrichtingen (secundaire markt) (3)
Aandelen.............................. 0,35 % (max. 1.600 EUR)
Certificaten van buitenlandse aandelen
.................................................0,12 % (max. 1.300 EUR)
Beursgenoteerde beleggingsinstellingen
Uitkeringsaandelen ........... 0,12 % (max. 1.300 EUR)
Kapitalisatieaandelen ........ 1,32 % (max. 4.000 EUR)

Obligaties (2)

Belgische staatbons
Aankoop op primaire markt (6) .......................... uitgifteprijs
Aankoop op secundaire markt..........0,25% (min. 9,95 EUR)
Verkoop voor eindvervaldag....... .....0,25% (min. 9,95 EUR)
Terugbetaling op eindvervaldag ................ geen kosten (4)
Bedrijfsobligaties, Eurobonds, Gestructureerde
obligaties, Overheidsobligaties
Aankoop op primaire markt (6)...........................uitgifteprijs
Verkoop voor eindvervaldag .............. 0,9% (min. 25 EUR)
Terugbetaling op eindvervaldag ................ geen kosten (4)
Niet-Argenta kasbons/spaarbons
Verkoop voor eindvervaldag ...............................zie veiling
Terugbetaling op eindvervaldag ................ geen kosten (4)
Taks op de beursverrichtingen
Primaire markt ........................................................ nihil
Secundaire markt ................ 0,12 % (max. 1.300 EUR)

Transacties op de Brusselse veiling (2)

Verkooporders .................................. 0,9 % (min. 25 EUR)
(+ veilingkosten: 0,8 % (alleen bij verkoop en max. 1000 EUR)

Taks op de beursverrichtingen (secundaire markt) ...........
0,12 % (max. 1.300 EUR) (5)

(

(6)

Het minimum bedrag voor aankooporders van de door Argenta aangeboden producten
is 2.500 EUR
(7) Indien uitvoering van de order via verschillende deelorders met spreiding over meerdere
dagen: Bij een deeluitvoering zal steeds de minimumkost aangerekend worden en deze
minimumkost is afhankelijk van de markt waarop de transactie plaatsvindt.
De valutadatum van de meeste effectentransacties is 2 of 3 werkdagen na de uitvoeringsdatum.
Debitering/creditering van de cashrekening gebeurt op de (werk)dag na uitvoering. Bij een
eventuele debetstand op de cashrekening geldt de valutadatum als berekeningsbasis voor de
berekening van de eventuele debetintresten
(8) Nieuwe tarieven van toepassing voor orders ingebracht vanaf 25/10/2014
Rétrocessies
Argenta Spaarbank ontvangt als distributeur van rechten van deelneming van collectieve
beleggingsinstellingen een deel van de beheerscommissie en/of een deel van de
distributiecommissies. Eveneens ontvangt Argenta Spaarbank in bepaalde gevallen een
rétrocessie bij de openbare aanbieding van financiële instrumenten (Overeenkomstig deel IV van
het Algemeen Reglement der Verrichtingen).
Meer informatie hierover kan via het Argentakantoor bekomen worden bij Argenta Spaarbank nv.

Van kracht: 01-09-2018
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Algemene kosten i.v.m. effecten op effectenrekening
Met effecten wordt o.a. bedoeld (niet-limitatieve
opsomming):
Argenta-kasbons, niet-Argenta kasbons/spaarbons,
(achtergestelde) certificaten, aandelen, obligaties,
deelbewijzen/aandelen van beleggingsinstellingen,
OLO’s.

Aanvraag tot terugvordering van dubbele belasting bij
buitenlandse dividenden.............. 125 EUR per aanvraag
............................................en per ISIN-code (+21% btw)
(enkel mogelijk mits het bruto dividend minstens 1400 EUR bedraagt)

Effectenrekening (openen/afsluiten/beheer) ............. gratis
Bewaarlonen .................................................. geen kosten
Transfereren van effecten
Inkomende transfer............................................ gratis
Uitgaande transfer ...................... 50 EUR per transfer
................................... en per ISIN-code (+ 21 % btw)

(niet aangerekend voor transfers tussen Argenta-rekeningen)

Omruilingen/openbaar aanbod/inschrijvingen op
nieuwe rechten .......................................................... gratis
Corporate actions ...................................................... gratis
Briefwisseling ............................................................ gratis
Opmaak attesten voor deelname algemene
vergaderingen ....................................... 10 EUR per attest
................................... en per ISIN-code (+ 21 % btw)

(enkel mogelijk voor aandelen genoteerd op Euronext Brussel)

Overzicht van in het verleden gedane
verrichtingen .....................................10 EUR per overzicht
..... en per ISIN-code per begonnen jaar (+ 21 % btw)
Tussentijdse waardebepalingen van de uitstaande
portefeuille ........................................ 10 EUR per bepaling
................................... en per ISIN-code (+ 21 % btw)
Diverse attesten/kopies
(andere dan hierboven vermeld) ..10 EUR per attest/kopie
en per ISIN-code (+ 21 % btw)

Van kracht: 01-09-2018
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