Begeleid Beleggen

Tarievenkaart
Profielfondsen
Heldere en overzichtelijke tarieven, dat is wat u van
ABN AMRO mag verwachten. In deze informatiekaart
vindt u de kosten voor Begeleid Beleggen ABN AMRO
Profielfondsen.

Transactiekosten en lopende
kosten van het Profielfonds
De transactiekosten en lopende kosten van het Profielfonds
zelf zijn verwerkt in de koers van het Profielfonds. De
transactiekosten zijn de kosten die het Profielfonds maakt
om de beleggingen te kopen of te verkopen. In de lopende

U betaalt voor Begeleid Beleggen ABN AMRO Profielfondsen

kosten zitten onder meer kosten voor het beheren, bewaren

de volgende kosten:

en administreren van het beleggingsfonds. De lopende

1.	Servicekosten over de waarde van de beleggingen in uw

kosten worden altijd weergegeven in een percentage

beleggingsportefeuille. Deze kosten betaalt u altijd.

van het fondsvermogen. Hieronder staan de lopende kosten

Voor Begeleid Beleggen ABN AMRO Profielfondsen

voor de Profielfondsen per fonds weergegeven. U vindt de

betaalt u een all-in tarief.

lopende kosten ook in de Essentiële Beleggersinformatie

2.	Andere kosten. Dit zijn kosten die de beleggingsfondsen

(EBI) van de Profielfondsen.

maken.
ABN AMRO PROFIELFONDS LOPENDE KOSTEN PER 31-12-2017*

Met of zonder btw?

ABN AMRO Profielfonds 1

0,57%

ABN AMRO Profielfonds 2

0,63%

ABN AMRO Profielfonds 3

0,80%

Servicekosten (all-in tarief)

ABN AMRO Profielfonds 4

0,83%

U betaalt een all-in tarief voor de beleggingsdienstverlening

ABN AMRO Profielfonds 5

0,88%

ABN AMRO Profielfonds 6

0,90%

Over de servicekosten betaalt u geen btw.

Begeleid Beleggen ABN AMRO Profielfondsen. In dit all-in
tarief zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt.
Dat zijn de transactiekosten en de kosten om uw beleggingen
te administreren en u van informatie te voorzien.
De Servicekosten gelden per jaar. U betaalt de servicekosten
achteraf per kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal
bepalen wij de waarde van de beleggingen. Wij verrekenen
dan 25% van het jaarpercentage met u.

BELEGGINGSVORM
Begeleid Beleggen ABN AMRO Profielfondsen

servicekosten (per jaar)
0,25%

* Lopende kosten per 31-12-2017. Het zijn de kosten van het Profielfonds volgens de
prospectus die over de afgelopen 12 maanden in rekening zijn gebracht. Met daarbij
opgeteld de kosten van de beleggingsfondsen waarin het Profielfonds belegt.
De transactiekosten die het Profielfonds maakt worden niet doorberekend in de
lopende kosten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Op abnamro.nl/fondsen
vindt u de actuele percentages van de lopende kosten.
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Disclaimer

geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie
kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin
opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of
onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade
(met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u
in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende,
behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere
intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden
informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de
informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te
verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit
document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is
bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie.
De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een
voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of
2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op
basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De
informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden
financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in
de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleggen. Hoewel
ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte
bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de
aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt
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