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1 Voor elk mandaat dat opstart in de loop van het trimester wordt de vergoeding pro rata temporis berekend.  

 

DISCRETIONAIR BEHEER 
(DPM: DISCRETIONARY PORTFOLIO MANAGEMENT) 

DPM ESSENTIAL (SG SELECT) 
Activaschijven Jaarlijks percentage  

Vanaf  250 000 EUR 0,30 % 

Vanaf 5 000 000 EUR 0,20 % 

Activaschijven Jaarlijks all-in tarief * 

Vanaf 1 000 000 EUR  1,05 % 

Vanaf  3 000 000 EUR  0,95 % 

Vanaf 5 000 000 EUR 0,85 % 

Vanaf 10 000 000 EUR 0,75 % 

DPM ADVANCED (SG MANAGED PORTFOLIO) 

Het jaarlijkse all-in tarief wordt trimestrieel geïnd. Deze omvat de beheersvergoeding, het bewaarloon en de transactiekosten. Deze 

vergoeding wordt berekend op de inventariswaarde van de laatste werkdag van het voorgaande trimester1.  

DPM Advanced is toegankelijk vanaf een minimumbedrag van 1 000 000 EUR. Voor overeenkomsten die dit minimum niet respecteren 

wordt de all-in vergoeding verhoogd met 0,15 %. 

DPM EXPERT (TAILOR MADE) 

Activaschijven Jaarlijks all-in tarief * 

Vanaf 3 000 000 EUR  1,05 % 

Vanaf  5 000 000 EUR 0,95 % 

Vanaf 10 000 000 EUR 0,85 % 

Vanaf 15 000 000 EUR 0,75 % 

Het jaarlijkse all-in tarief wordt trimestrieel geïnd. Deze omvat de beheersvergoeding, het bewaarloon en de transactiekosten. Deze 

vergoeding wordt berekend op de inventariswaarde van de laatste werkdag van het voorgaande trimester1.  

DPM Expert is toegankelijk vanaf een minimumbedrag van 3 000 000 EUR. Voor overeenkomsten die dit minimum niet respecteren 

wordt de all-in vergoeding verhoogd met 0,15 %. 

De jaarlijkse vergoeding wordt trimestrieel geïnd. Deze vergoeding wordt berekend op de inventariswaarde van de laatste werkdag van 
het voorgaande trimester1. Discretionair beheer via SG Select maakt gebruik van fondsen die een contractuele link met een entiteit van 
de groep Société Générale hebben. Société Générale Private Banking België ontvangt geen retrocessies voor de verdeling van deze 
fondsen. Société Générale Private Banking kan weliswaar van deze fondsen een vergoeding ontvangen voor andere geleverde dien-
sten. 

 

OPMERKINGEN 

* Het all-in tarief heeft betrekking op het discretionair vermogensbeheer. Overige kosten gerelateerd aan, in het bijzonder kredieten, 

vermogensplanning, overdracht van titels en overschrijvingen naar andere bankrekeningen vallen hier niet onder. Binnen  DPM Advan-

ced en DPM Expert kan er gebruik gemaakt worden van fondsen die een contractuele link met een entiteit van de groep Société Géné-

rale hebben.  

  

Alle kosten inherent aan een financieel instrument (in het bijzonder de beheersvergoeding van een fonds) evenals taksen en belastin-

gen zijn niet inbegrepen in het all-in tarief. 
  

Retrocessies, of vergoedingen die Société Générale Private Banking ontvangt voor de verdeling van fondsen worden terugbetaald aan 

cliënten binnen discretionair beheer.  
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1 Voor elk mandaat dat opstart in de loop van het trimester wordt de vergoeding pro rata temporis berekend.  

OPMERKINGEN 

  
*** Transactiekosten worden toegepast op het volledige transactiebedrag tegen vlak tarief en worden berekend op basis van de door u 
toevertrouwde tegoeden met een minimum van 75 EUR per transactie. Beurstaksen, belastingen, zegelrechten en wisselkosten voor 
deviezen worden aangerekend indien van toepassing. Transactiekosten gelden zowel voor aandelen, obligaties, ETF’s(exchange 
traded funds of trackers), warranten, deviezen als fondsen die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, MTF of 
OTF (multilateral of organised trading facility). Voor fondsen niet  toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, MTF of 
OTF worden er enkel bij aankoop transactiekosten aangerekend. Bij verkoop worden er geen transactiekosten aangerekend. Het is 
echter mogelijk dat bij instap in- of uitstap uit een fonds, de fondsbeheerder in- of uitstapkosten aanrekent.  
Voor publieke gestructureerde producten rekent Société Générale Private Banking transactiekosten aan van 1,50 % voor  instrumenten 
met een looptijd van minder dan of gelijk aan  3 jaar, en van 2,50 % voor instrumenten met een meerlooptijd van meer dan 3 jaar.  
Voor wat betreft opties, futures, derivaatproducten, gestructureerde producten in private plaatsing, gelieve contact op te nemen met uw 
private banker. 

BELEGGINGSADVIES 

ESSENTIAL 
Beleggingsadvies vanwege uw private banker en zijn of haar team met daarin begrepen de toegang tot een beperkt 
aantal beleggingsinstrumenten. 

 
ADVIESVERGOEDING * 

Jaarlijks   

TRANSACTIEKOSTEN *** 
Vlak tarief per transactie in functie 

van toevertrouwd vermogen  

BEWAARLOON ** 
Jaarlijks 

Essential Desk 350 EUR 0,65 % 0,20 % 

Private Banking 825 EUR 0,60 % 0,15 % 

Key Clients Segment 1500 EUR 0,55 % 0,10 % 

Activaschijven 
ADVIESVERGOEDING * 

Jaarlijks   

TRANSACTIEKOSTEN *** 
Vlak tarief per transactie in functie van 

toevertrouwd vermogen  

Vanaf 1 000 000 EUR 0,60 % 0,55 % 

Vanaf 3 000 000 EUR 0,55 % 0,50 % 

Vanaf 5 000 000 EUR 0,50 % 0,45 % 

Vanaf 10 000 000 EUR 0,40 % 0,40 % 

ADVISORY ADVANCED 

ADVISORY EXPERT 

Activaschijven 
ADVIESVERGOEDING * 

Jaarlijks   

TRANSACTIEKOSTEN *** 
Vlak tarief per transactie in functie van 

toevertrouwd vermogen  

Vanaf 3 000 000 EUR 0,60 % 0,50 % 

Vanaf 5 000 000 EUR 0,55 % 0,45 % 

Vanaf 10 000 000 EUR 0,50 % 0,40 % 

Vanaf 15 000 000 EUR 0,40 % 0,30 % 

Beleggingsadvies Expert is toegankelijk vanaf een minimumbedrag van 3 000 000 EUR. Voor contracten die dit minimum niet respec-
teren worden het beheerloon en de transactiekosten verhoogd met 0,25 %.  
* De jaarlijkse adviesvergoeding wordt trimestrieel geïnd. Deze vergoeding wordt berekend op de inventariswaarde van de laatste 
werkdag van het voorgaande trimester1. Voor de overeenkomst beleggingsadvies van het type Advisory Expert wordt er geen bewaar-
loon aangerekend. 

Beleggingsadvies Advanced is toegankelijk vanaf een minimumbedrag van 1 000 000 EUR. Voor contracten die dit minimum niet res-
pecteren worden de adviesvergoeding en de transactiekosten verhoogd met 0,15 %.   
* De jaarlijkse adviesvergoeding wordt trimestrieel geïnd. Deze vergoeding wordt berekend op de inventariswaarde van de laatste 
werkdag van het voorgaande trimester1. Voor de overeenkomst beleggingsadvies van het type Advisory Advanced wordt er geen be-
waarloon aangerekend. 

Beleggingsadvies met een Investment Advisor 

Beleggingsadvies met een Investment Advisor en een ruimer aanbod aangaande beleggingsinstrumenten. 

* De jaarlijkse adviesvergoeding wordt trimestrieel geïnd op het einde van de periode en is niet van toepassing indien de portefeuille 
uitsluitend is samengesteld uit fondsen die een contractuele link hebben met een entiteit van de groep Société Générale, meer bepaald 
met Moorea en Accent Fund.   
** Beleggingen in fondsen die een contractuele link met een entiteit van de groep Société Générale hebben, meerbepaald Accent Fund 
en Moorea Fund worden uitgesloten van de berekeningsbasis voor het bewaarloon.  
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EXECUTION ONLY & OVERIGE DOSSIERS  

  

 

OPMERKINGEN 

Voor alle dossiers zonder overeenkomst beleggingsadvies of discretionair beheer gelden tarieven van “execution only”. 
 

* Vaste dossierkosten worden bij de aanvang van het trimester aangerekend en omvatten onderstaande diensten: openen en 
aanhouden van de rekening, briefwisseling per gewone post, toegang tot e-consulting, 1 DIGIPASS (30 EUR per bijkomende 
DIGIPASS).  
 

** Het bewaarloon wordt per trimester geïnd. Deze vergoeding wordt berekend op de inventariswaarde van de laatste werkdag van het 
voorgaande trimester1.  
 

*** Transactiekosten worden toegepast op het volledige transactiebedrag tegen vlak tarief met een minimum van 95 EUR per 
transactie. De beurstaksen, belastingen, zegelrechten en wisselkosten voor deviezen worden aangerekend indien van toepassing. 
Transactiekosten gelden zowel voor aandelen, obligaties, ETF’s (exchange traded funds of trackers), warranten, deviezen als fondsen 
die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, MTF of OTF (multilateral of organised trading facility). Voor fondsen 
die niet zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, MTF of OTF, worden er enkel bij aankoop kosten aangerekend. 
Bij verkoop worden er geen kosten aangerekend. Fondsen met een contractuele link met de groep Société Générale, meerbepaald 
Accent Fund en Moorea Fund zijn niet onderhevig aan transactiekosten. Het is echter mogelijk dat bij instap in of uitstap uit een fonds, 
de fondsbeheerder in- of uitstapkosten aanrekent.  
 
Voor publieke gestructureerde producten rekent Société Générale Private Banking transactiekosten aan van 1,50 % voor  instrumenten 
met een looptijd van minder dan of gelijk aan 3 jaar, en van 2,50 % voor instrumenten met een looptijd van meer dan 3 jaar .  
Voor wat betreft opties, futures, derivaatproducten, gestructureerde producten in private plaatsing, gelieve contact op te nemen met uw 
private banker. 

Voorbehouden voor cliënten met een alomvattende kennis van activaklassen en professionele cliënten volgens MiFID-
classificatie. 

OVERIGE KOSTEN VOOR ALLE DOSSIERS 

KREDIETEN 

FINANCIËLE PLANNING 

Gepersonaliseerd vermogensadvies in het kader van de wet op financiële 
planning 

825  EUR 

Statuten bij oprichting of addenda en documenten voor het sociale leven 
van een burgerlijke maatschap (zoals bijvoorbeeld de jaarvergadering)  

150 EUR/uur 

EXECUTION ONLY 

VASTE DOSSIERKOST * 
Jaarlijks 

BEWAARLOON ** 
Jaarlijks 

TRANSACTIEKOSTEN *** 
Vlak tarief per transactie  

400 EUR 0,20 % 1,00 % 

DIRECT MARKET ACCESS 

VASTE DOSSIERKOST * 
Jaarlijks 

BEWAARLOON ** 
Jaarlijks 

TRANSACTIEKOSTEN *** 
Vlak tarief per transactie  

2 500 EUR 0,20 % 0,75 % 

RENTE  

De tarieven kunnen geraadpleegd worden in uw private banking center. 

Prospectus en formulieren betreffende Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet en hypothecair 
krediet zijn beschikbaar in uw private banking center. 
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Overdrachten 
van speciën 

SEPA 
(in EUR met bestemming EU + IJsland, Liechtenstein, 

Monaco, Noorwegen en Zwitserland met correcte 
vermelding van BIC en IBAN) 

Nihil 
 

Non-SEPA 10 EUR 

OUR 
(alle kosten ten laste van de opdrachtgever) 

Minimum 25 EUR 

% van het bedrag 0,10 % 

Maximum 75 EUR 

Kredietkaart (per jaar) 100 EUR 

Cheques 10 EUR 

BETALINGSVERKEER 

OPZOEKINGSKOSTEN 
Uurloon 75 EUR (met een minimum van één uur) 

KOSTEN VAN BRIEFWISSELING (PER JAAR) 
Per gewone post Inbegrepen in de jaarlijkse vaste dossierkosten 

Zending per extra bestemmeling 100 EUR 

Post ter beschikking in het agentschap Niet beschikbaar 

OVERDRACHTEN VAN EFFECTEN 

Alle effecten (per ISIN of andere code overgedragen effecten) & opties (per serie) 80 EUR 

OVERIGE PRODUCTEN 

Gelieve contact op te nemen met uw private banker voor de tarieven van overige producten. 

 

 

TOEPASSING DUBBELBELASTINGVERDRAG 

Vermijding dubbele belasting middels overeenkomst  500 EUR vaste kost per jaar 

Via terugvordering  
(lijst met landen op verzoek te verkrijgen)  

Minimum 50 EUR 

% van het bruto dividend 1,75 % 

Maximum 150 EUR 

BLOKKERING VAN EFFECTEN 

OMZETTING EFFECTEN AAN TOONDER NAAR AANDELEN OP NAAM 

Administratiekosten per titelcode 80 EUR 

Administratiekosten per titelcode 80 EUR 

OPMERKINGEN 

Voor de beurstaksen, belastingen, BTW en zegelrechten gelden de officiële tarieven. 

Conform het Cliëntenreglement worden tariefwijzigingen meegedeeld via een bericht dat wordt toegestuurd hetzij bij de 

rekeninguittreksels, hetzij per gewone brief. 


