Amsterdam, november 2020

Tarievenoverzicht Vermogensbeheer
All-in tarief*
Voor de beleggingsdienstverlening Vermogensbeheer van Bank ten Cate & Cie wordt een
all-in tarief in rekening gebracht. In dit all-in tarief zijn alle kosten verwerkt die
betrekking hebben op het beheren, bewaren en administreren van uw portefeuille alsmede
de informatievoorziening. Het all-in tarief daalt naarmate de omvang van het vermogen
toeneemt. In onderstaand overzicht zijn de staffels vermeld.
Vermogen
Tot € 500.000
Over het meerdere
Over het meerdere
Over het meerdere
Over het meerdere
Over het meerdere

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

€
€
€
€
€

500.000 tot € 2.000.000
2.000.000 tot € 4.000.000
4.000.000 tot € 7.000.000
7.000.000 tot € 10.000.000
10.000.000

All-in tarief
1,20%
1,10%
0,75%
0,60%
0,40%
0,30%

De vermelde tarieven zijn op jaarbasis. In geval van het risicoprofiel ‘Obligatieportefeuille’
wordt een standaardkorting van 20% gehanteerd op de hierboven vermelde all-in tarieven.
Het all-in tarief wordt achteraf in rekening gebracht en berekend over het vermogen op de
rekening (inclusief opgelopen rente en het eventuele positieve cash saldo) aan het einde van
elk kwartaal. De lopende kosten van beleggingsfondsen en belastinggerelateerde kosten
zoals btw, stamp duty en financiële transactiebelastingen zijn niet inbegrepen in het all-in
tarief. Bank ten Cate & Cie moet deze kosten afdragen en heeft geen invloed op de hoogte
hiervan.

Overige tarieven
Betalingsverkeer
Overboeking in euro**
Spoedoverboeking
Overboeking in vreemde valuta

T520_2011

Overboeking effectendepot*
Uitlevering binnenland
Europa, Verenigde Staten, Japan en Australië
Overige landen

gratis
€ 12,50
1‰ over het te betalen bedrag met een
minimum van € 15,00 en een maximum
van € 70,00

€ 10,00 per fondsregel
€ 50,00 per fondsregel
Tarief op aanvraag verkrijgbaar
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Kopie dagafschriften/maandafschriften
t/m 3 maanden terug
vanaf 3 maanden t/m 36 maanden terug

gratis
€ 5,00 per stuk

Kopie jaaropgave
t/m 3 jaar terug

€ 10,00 per stuk

Bankgarantie*

€ 45,00 eenmalige kosten verhoogd met
0,1% per maand (of een gedeelte daarvan)
over het garantiebedrag met een minimum
van € 12,50 per maand

Standaard bankverklaring*

€ 45,00 per stuk

Tarief inzake terugvordering
bronbelasting*

Terugvordering geschiedt alleen op
nadrukkelijk verzoek van de cliënt. De door
derden (custodians of subcustodians) in
rekening gebrachte kosten berekent
Bank ten Cate & Cie door. Deze kosten zijn
afhankelijk van het land van terugvordering.
Voor een inzicht in deze kosten en het van
toepassing zijnde minimum bedrag van
terugvordering kunt u contact opnemen met
uw private banker.

* Hierover is btw verschuldigd. Het hoge btw-tarief is van toepassing.
** Op eurobetalingen buiten de Eurozone geldt het tarief voor overboeking in
vreemde valuta.

Bank ten Cate & Cie N.V.,
Amsterdam
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