JOOL Markets AS – Gebyrstruktur priser pr. januar 2018
Kommisjon/transaksjonskostand - Obligasjoner
Primærmarkedet
•
•
•
•

Transaksjonsgebyrer kan variere fra 0-3%
Vi forbeholder oss retten til å overføre andre transaksjoner og
oppgjørskostnader / skatt belastet av tredjepart.
Andre priser kan forhandles individuelt.
Andre avgifter eller kostnader, inkludert skatter, kan tilfalle transaksjonen eller
investeringstjenesten som ikke pålegges av JOOL Markets

Sekundært marked
•
•
•
•

Meglingsgebyr på opptil 1 % pr. side (spredningsgebyr beregnet ut fra
obligasjonens pålydende verdi)
Vi forbeholder oss retten til å overføre andre transaksjoner og
oppgjørskostnader/ skatt belastet av tredjepart.
Andre priser kan forhandles individuelt.
Andre avgifter eller kostnader, inkludert skatter, kan tilfalle transaksjonen eller
investeringstjenesten som ikke pålegges av JOOL Markets

Avgiftsstruktur JOOL Life (Unit Link-konto)
•
•
•
•

Allokering av kontantkonto - 3 %
Årlig forvaltningsavgift (betales kvartalsvis) - 0,6 % - 1,0 % pr år. Min. 600
NOK – 1 000 NOK Grunnlag for beregningen: Forsikringsverdien
Årlig forsikringsavgift (betales kvartalsvis) – 1 600 NOK
Transaksjonsavgift på alle transaksjoner unntatt av opprinnelige investeringer
og renteutbetalinger – 275 NOK

I Liechtenstein finnes en skatt som baseres på omsetningen. Av tekniske årsaker
debiteres forsikringen derfor i form av en initiell stempelskatt på 0,15 % av den
innbetalte kontantpremien, eller 0,3 % ved å flytte inn verdipapirer, samt en
stempelskatt for gjenkjøp på 0,15 % av det tilbakekjøpte kontantbeløpet.
Forsikringsavgiften og transaksjonsavgiften kan i blant variere på grunn av ulike
administrasjonskostnader. Quantum Leben forbeholder seg retten til når som helst
endre dissa avgiftene. Kostnader for individuelle forespørsler om administrativ
service som ikke inngår i den alminnelige avgiftsstrukturen kan tilkomme. Vær
oppmerksom på at i tillegg til disse kostnadene er tilleggsavgifter fra eksterne
forvaltere samt bankgebyr, inklusive kostnader for både overføring og valutaveksling,
også inkludert.
Rentesats for norske kroner
Forfalte renter 8,50% pa.
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