JOOL Markets AS - Avgiftsstruktur Januari 2018
Kommission/transaktionskostnader – Obligationer
Primärmarknaden
•
•
•
•

Transaktionskostnaden varierar mellan 0-3 %
Vi reserverar oss rätten att vidarebefordra andra transaktions- och
clearingavgifter/skatter debiterade av tredjeparter
Andra priser kan förhandlas på individuell basis
Andra avgifter och kostnader, inklusive skatter, kan uppstå i samband med
transaktionen vilka inte är påförda av JOOL Markets

Sekundärmarknaden
•
•
•
•

Mäklaravgift upp till 1 % per (spread beräknas på obligationens nominella
belopp)
Vi reserverar oss rätten att vidarebefordra andra transaktions- och
clearingavgifter/skatter debiterade av tredjeparter
Andra priser kan förhandlas på individuell basis
Andra avgifter och kostnader, inklusive skatter, kan uppstå i samband med
transaktionen vilka inte är påförda av JOOL Markets

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

Allokering av kontantkonto – 3 % (Ingen avgift, tillfaller kundens kontantkonto i
försäkringen)
Årlig förvaltningsavgift 0,5 % - 1,0 % per år. Min. 500 – 1 000 SEK.
Underlag för beräkningen: Försäkringsvärdet
Årlig försäkringsavgift (betalas kvartalsvis) - 1 800 SEK
Transaktionsavgift på alla transaktionermed undantag av ursprungliga
investeringar och ränteutbetalningar – 300 SEK

I Liechtenstein finns en skatt som baseras på omsättningen. Av tekniska skäl
debiteras försäkringen därför i form av en initial stämpelskatt på 0,15 % av den
inbetalade kontantpremien, eller 0,3 % vid inflytt av värdepapper, samt en
stämpelskatt för återköp på 0,15 % av det återköpta kontantbeloppet.
Försäkringsavgiften och transaktionsavgiften kan ibland variera på grund av olika
administrationskostnader. Quantum Leben förbehåller sig rätten att när som helst
ändra dessa avgifter. Kostnader för individuella önskemål om administrativ
service som inte ingår i den allmänna avgiftsstrukturen kan tillkomma. Var god
observera att det förutom dessa kostnader även tillkommer ytterligare
förvaltningsavgifter från externa förvaltare samt bankavgifter, inklusive kostnader
för såväl överföring som valutaväxling.
Ränta i Norska kronor
Dröjsmålsränta 8,50 % per år.
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