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Fortis verlaagt tarieven online beleggen
Fortis heeft met onmiddellijke ingang haar tarieven voor online beleggen drastisch
verlaagd. De tarieven behoren nu tot de lagere in de markt. Fortis heeft ook de
kosten van beleggingstransacties via andere kanalen verlaagd. De tariefstructuur op
het gebied van beleggingstransacties is met het oog op een maximale transparantie
sterk vereenvoudigd. Met deze aanpassingen onderstreept Fortis het belang van
beleggingsdienstverlening voor haar klanten in Nederland.
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De verlaging van de transactiekosten voor orders via online beleggen loopt uiteen van
50% voor Nederlandse beleggingsfondsen tot 80% á 90% voor buitenlandse fondsen en
aandelen binnenland. Ook de transactiekosten voor beleggingsfondsen via het
kantorennet, beleggingsteams en call center zijn verlaagd. Deze verlaging loopt op tot
40% in het geval van sommige buitenlandse beleggingsfondsen.
Fortis heeft de verschillen in tariefstelling tussen Fortis-huisfondsen en fondsen van
derden opgeheven. Het wordt daardoor aantrekkelijker voor klanten om desgewenst
fondsen van derden in hun beleggingsportefeuille op te nemen. Ook zijn de tarieven voor
binnenlandse en buitenlandse aandelen en obligaties gelijkgetrokken. De staffeltarieven
in de zogenaamde execution-only kanalen zijn afgeschaft. Het resultaat is een merkbaar
transparanter tariefgebouw.
Bijlage: tabel tarieven online beleggen per 2 mei 2006

Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden
onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen
kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners.
Met een marktkapitalisatie van EUR 38,7 miljard (28/04//2006), behoort Fortis tot de twintig grootste
financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in 50 landen en de
toewijding en het professionalisme van onze 57.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te
combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer
informatie is beschikbaar op www.fortis.com
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