Tarieven Beleggen
Eenvoudig Beleggen,
Zelf op de Beurs en
Vermogensbeheer

Eenvoudig Beleggen

Kosten van de dienstverlening
Servicefee

Belegd vermogen
0,4% ( met een minimum van € 12)
• Het hierboven vermelde tarief is op jaarbasis. De servicefee wordt per kwartaal geincasseerd, door
Beleggingen te verkopen ter hoogte van het verschuldigde bedrag.
• Het bovenstaande tarief wordt berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde
wordt bepaald op basis van de waarde van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
• U betaalt geen transactiekosten, dividendprovisie en bewaarloon.
• Het bovenstaande tarief is exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de
fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende
fonds. Meer informatie over de beheervergoeding kunt u vinden op ing.nl/beleggersinformatie.
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Zelf op de Beurs

Kosten van de dienstverlening
Basisfee

€ 20 per jaar (€ 5 per kwartaal)
• De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere
Beleggingsrekeningen.
• Als u meerdere Beleggingsrekeningen heeft met dezelfde tenaamstelling, betaalt u daarvoor slechts
een keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit van welke beleggingsvormen u gebruikmaakt: Zelf op
de Beurs of Vermogensbeheer.
• De basisfee wordt per kwartaal geïncasseerd, van het gelddeel van uw Beleggingsrekening.

Tarieven variabele
servicefee

Belegd vermogen Tarieven
< € 100.000
€ 100.000 - € 500.000
€ 500.000 - € 2.500.000
€ 2.500.000 t/m € 5.000.000
> € 5.000.000

Tarieven
0,24%
0,12%
0,06%
0,05%
0,02%

• De hierboven vermelde tarieven zijn op jaarbasis. De servicefee wordt per kwartaal geïncasseerd, van
het gelddeel van uw Beleggingsrekening.
• De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde
wordt bepaald op basis van de waarde van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
• De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de
fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende
fonds. Meer informatie over de beheervergoeding kunt u vinden op ing.nl/beleggersinformatie.
Tarieven transacties

Belegd vermogen Tarieven
Beleggingsfondsen en indextrackers

Transactiekosten
Kosteloos

Aandelen, Obligaties, Sprinters en
gestructureerde producten

€ 3,60 + 0,06% (maximaal € 150) per transactie

Opties

€ 2,25 per contract

• Het sluiten van opties met een premie van € 0,10 of minder is kosteloos.
• Voor uitoefening (op uw verzoek) of aanwijzing van opties geldt het tarief voor binnenlandse
aandelen via Mijn ING, plus € 12,50.
• Indien van toepassing geldt bij een telefonische order (020 22 888 88) een opslag van € 12,50.
• Voor cash settlement van opties gelden de bovenstaande tarieven voor binnenlandse opties via
Mijn ING, plus € 12,50.
• Voor de expiratie van gekochte aandelenopties uitgeoefend door ING wordt 25% van de eventuele
transactiewinst ingehouden.
• Voor het omrekenen van orders in vreemde valuta wordt 0,25% in rekening gebracht ten opzichte
van de middenkoers die ING vaststelt.
• Voor buitenlandse obligaties geldt per transactie een minimumtarief van € 50.
• Handelt u in buitenlandse effecten? Dan kan behalve de basisfee, servicefee en transactiekosten ook
Stamp Duty of transactiebelasting in rekening worden gebracht. Meer informatie hierover kunt u
vinden op ing.nl/beleggersinformatie.
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Vermogensbeheer

Kosten van de dienstverlening
Basisfee

€ 20 per jaar (€ 5 per kwartaal)
• De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of meerdere
Beleggingsrekeningen.
• Als u meerdere Beleggingsrekeningen heeft met dezelfde tenaamstelling, betaalt u daarvoor slechts
een keer de basisfee. Het maakt hierbij niet uit van welke beleggingsvormen u gebruikmaakt: Zelf op
de Beurs of Vermogensbeheer.
• De basisfee wordt per kwartaal geïncasseerd, van het gelddeel van uw Beleggingsrekening.

Tarieven variabele
servicefee

Belegd vermogen
< € 500.000
€ 500.000 - € 1.000.000
€ 1.000.000 - € 2.500.000
> € 2.500.000

Tarieven
0,65%
0,40%
0,20%
0,10%

• De tarieven gelden voor alle strategieën: Actueel, Inkomen, Duurzaam en Index.
• De hierboven vermelde tarieven zijn op jaarbasis. De servicefee wordt per kwartaal geïncasseerd, van
het gelddeel van uw Beleggingsrekening.
• De bovenstaande tarieven worden berekend over het gemiddelde belegde vermogen. Dit gemiddelde
wordt bepaald op basis van de waarde van het belegd vermogen aan het eind van elke maand.
• U betaalt geen transactiekosten, dividendprovisie en bewaarloon.
• De bovenstaande tarieven zijn exclusief de beheervergoeding die in rekening wordt gebracht door de
fondsbeheerders. Deze vergoeding wordt automatisch verrekend in de koers van het betreffende
fonds. Meer informatie over de beheervergoeding kunt u vinden op ing.nl/beleggersinformatie.
BTW
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De vermelde tarieven zijn inclusief btw. Bij Vermogensbeheer betaalt u over 100% van het tarief
21% btw.

Overige tarieven

Overige transacties
Tarief per transactie
Overboeken effecten naar andere bank
Verzilveren ING-effecten via ING-kantoor

€
€

50	
per fondsregel, inclusief 21% btw
50	
per fondsregel, inclusief 21% btw

Kosten gedwongen verkopen bij margintekort of onderdekking
Aandelen
Opties

€
€

50 + 0,5% per transactie
50 + € 2,25 per contract

Overige kosten beleggingsfondsen
Wilt u meer weten over beheervergoedingen en de percentages die u betaalt? Kijk dan op ing.nl/beleggen.

Wijzigingen voorbehouden. De tarieven zijn vrijgesteld
van btw, tenzij anders is vermeld. Deze tarieven gelden
per 1 april 2020. Voor de actuele tarieven, kijk op
ing.nl/beleggen. Hier vindt u ook de actuele credit- en
debetrente.
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Meer weten?
Kijk op ing.nl/beleggen
Of bel 020 22 888 88

