COMISSIONS I DESPESES
1.- Operacions de valors de renda variable (1)
1.1.- Operacions de valors de renda variable negociats en mercats espanyols (SIBE)

Operació

Comissió (per operació)

Observacions

1.1.1. Compravenda de valors (2)
• Sol·licituds cursades des de Broker
Virtual (3)
• Sol·licituds cursades des d’un altre
canal (4)

0,30%

Mínim ..............................:

5,00 €

0,45%

Mínim ..............................:

6,00 €

Mínim ..............................:

3,50 €

1.1.2. Compravenda de drets de
subscripció (2)

0,20%

1.1.3. Recepció de valors de terceres
entitats

0,00 €

Aplicable a traspassos lliures de
pagament

1.1.4. Entrega de valors a terceres
entitats

5,00 €

Per valor, en traspassos lliures de
pagament

1.1.5. Compravenda de Sicav-Simcav

0,035%

Mínim ..............................:

Màxim .............................: 15,00 €

0,00 €

1.2.- Operacions de valors de renda variable negociats en mercats internacionals

Operació / Mercat

Comissió
Canal Broker Virtual (3)

Resta de canals (4)

1.2.1. Compravenda de valors (2)
Europa Euro
Alemanya (Frankfurt, Xetra, Neuer Market)
Àustria (Viena)
Bèlgica (Brussel·les)
França (París)
Finlàndia (Hèlsinki)
Holanda (Amsterdam)
Irlanda (Dublín)
Itàlia (mercat continu)
Portugal (Lisboa)

0,65% mínim:
0,80 % mínim:
0,70% mínim:
0,65% mínim:
0,70% mínim:
0,65% mínim:
0,70% mínim:
0,65% mínim:
0,70% mínim:

Europa No Euro
Regne Unit (Londres, SETS)
Suècia (Estocolm)
Suïssa (mercat electrònic )

0,65% mínim:
0,70% mínim:
0,70% mínim:

50 GBP*
2.000 SEK
110 CHF

0,75% mínim:
0,80% mínim:
0,80% mínim:

60 GBP*
2.400 SEK
110 CHF

Amèrica del Nor d
Estats Units (NYSE, Nasdaq, Amex, OTC)
Canadà (Toronto)

0,50% mínim:
0,55% mínim:

50 $
90 CAD

0,60% mínim:
0,60% mínim:

60 $
100CAD

Àsia
Japó

0,70% mínim: 11.000 JPY

50 €
90 €
60 €
60 €
160 €
60 €
80 €
55 €
130 €

0,75%
0,90%
0,80%
0,75%
0,80%
0,75%
0,80%
0,75%
0,80%

mínim:
mínim:
mínim:
mínim:
mínim:
mínim:
mínim:
mínim:
mínim:

60 €
90 €
60 €
60 €
180 €
60 €
80 €
60 €
130 €

0,80% mínim: 12.000 JPY
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0,30% mínim:

1.2.2. Compravenda drets subscripció
1.2.3. Recepció de valors de terceres entitats

6€

màxim:

30 €

0,00 € Aplicable a traspassos lliures de pagament
Comissió

1.2.4. Entrega de valors a terceres entitats
Europa Euro
Alemanya (Frankfurt, Xetra, Neuer Market)
Àustria (Viena)
Bèlgica (Brussel·les)
França (París)
Finlàndia (Hèlsinki)
Holanda (Amsterdam)
Irlanda (Dublín)
Itàlia (mercat continu)
Portugal (Lisboa)

15 €
40 €
25 €
25 €
90 €
25 €
25 €
20 €
60 €

Europa No Euro
Regne Unit (Londres, SETS)
Suècia (Estocolm)
Suïssa (mercat electrònic )

15 GBP
800 SEK
50 CHF

Amèrica del Nor d
Estats Units (NYSE, Nasdaq)
Canadà

15 $
25 CAD

Àsia
Japó

3.000 JPY

2.- Operacions de valors de renda fixa
2.1.- Operacions de valors de renda fixa negociats en mercats nacionals i internacionals

Operació

Comissió (Per operació)

Observacions

2.1.1. Compravenda de valors (2)
• Sol·licituds cursades des de Broker
Virtual (3)
• Sol·licituds cursades des d’un altre
canal (4)
2.1.2. Entrega de valors a terceres
Entitats

0,25% (nominal)

Liquidació .......................: 6,00 €

0,25% (nominal)

Liquidació .......................: 6,00 €

6,00 €

Per valor, en traspassos lliures de
pagament

Notes als epígrafs 1.1. i 1.2.:
(1) Definició d’operació a l’efecte d’aplicació de tarifes:
S’aplicaran les tarifes mínimes o fixes a cada operació realitzada encara que corresponguin a una única ordre.
Cada ordre es refereix a una operació sobre cada classe de valor, encara que en un mateix acte l’ordenant l’hagi feta
sobre distints valors.
(2) Despeses de mercat no incloses.
(3) Aquesta tarifa s’aplicarà a totes les operacions que corresponguin a ordres cursades a través de banca electrònica.
(4) Aquesta tarifa s’aplicarà a totes les operacions que corresponguin a ordres cursades a través de qualsevol canal de
l’entitat excepte banca electrònica.
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3.- Altres serveis sobre valors de renda variable i renda fixa

Operació / Servei

Tarifa

3.1. Custòdia i dipòsit de valors de renda variable
Espanya (SIBE)
0,025%
Alemanya (Frankfurt, Xetra, Neuer Market)
0,095%
Àustria (Viena)
0,100%
Bèlgica (Brussel·les)
0,075%
França (París)
0,075%
Finlàndia (Hèlsinki)
0,175%
Holanda (Amsterdam)
0,095%
Irlanda (Dublín)
0,100%
Itàlia (mercat continu)
0,095%
Portugal (Lisboa)
0,150%
Regne Unit (Londres, SETS)
0,075%
Suècia (Estocolm)
0,175%
Suïssa (mercat electrònic )
0,085%
Estats Units (NYSE, Nasdaq, Amex)
0,075%
Canadà
0,075%
Japó (Tòquio)
0,100%

Operació / Servei

mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim
mínim

1,00 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes
1,50 € / mes

Tarifa

3.2. Custòdia i dipòsit de valors de renda fixa
Valors negociats en mercats nacionals i
internacionals

0,20% mínim

Operació / Servei

3,00 € / trimestre

Tarifa

Observacions

Import mínim per a cada client /
valor.
Percentatge expressat com a tipus
anual que s’aplicarà sobre el valor
efectiu total dels valors del client,
calculat segons els preus de
tancament diaris de mercat (o
últims disponibles).

Observacions
Mínim: 3,00 € per cartera de
renda fixa/trimestre. Percentatge
expressat com a tipus anual amb
cost diari que s’aplicarà sobre el
valor nominal total dels valors del
client.

Observacions

3.3. Operacions financeres
En aquest apartat s’inclouen operacions com dividends, devolucions de nominal
i/o primes d’emissió, etc.
3.3.1. Mercats espanyols

0,175%

mínim

0,60 € per operació

3.3.2. Mercats internacionals

0,200%

mínim

1,20 € per operació

3.3.3. Mercats renda fixa
(nacionals i internacionals)

0,175%

mínim

3,00 € per operació

Percentatge que s’aplica sobre
l’import efectiu de l’operació. Es
considera import efectiu l’import
efectivament percebut per la
Societat per compte del client,
abans de deduir totes les
retencions que hagi de practicar la
Societat.
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Operació / Servei

Tarifa

Observacions

3.4. Operacions financeres voluntàries
En aquest apartat s’inclouen operacions com subscripcions, canvis, conversions,
dividends opcionals, etc.
3.4.1. Mercats espanyols

0,175%

mínim

1,00 € per operació

3.4.2. Mercats internacionals

0,200%

mínim

2,00 € per operació

3.4.3. Mercats renda fixa
(nacionals i internacionals )

0,175%

mínim

3,00 € per operació

Percentatge que s’aplica sobre
l’import efectiu de l’operació. Es
considera import efectiu l’import
efectivament percebut per la
Societat per compte del client,
abans de deduir totes les
retencions que hagi de practicar la
Societat.

Nota als epígrafs 3.1. i 3.2.
Per a posicions de renda variable : Import mínim per a cada client / valor.
Percentatge expressat com a tipus anual que s’aplicarà sobre el valor efectiu total dels valors del client, calculat segons
els preus de tancament diaris de mercat (o últims disponibles).
Per a posicions de renda fixa: Import mínim per a cada client / valor.
Percentatge expressat com a tipus anual que s’aplicarà sobre el valor nominal total dels valors del client.

4.- Notes a les tarifes.
4.1. Les comissions aplicables, tant l’import mínim de les que s’expressen com a percentatge com les d’import fix,
s’aplicaran en la divisa de negociació o denominació de cada transacció, i se’n calcularà per a això el contravalor en
aquesta divisa. Les comissions expressades en percentatge s’apliquen sobre l’import efectiu de l’operació.
4.2. Les quantitats que ha de percebre la Societat en contraprestació pels seus serveis s’incrementaran, si escau, en
l’import corresponent a impostos i taxes, en particular l’impost sobre el valor afegit, que siguin d’aplicació.
4.3. Aquestes tarifes són promocionals perquè són inferiors a les màximes que apareixen en el punt 5.

5.- Fullet de tarifes
CAJAMAR Caja Rural disposa d’un Fullet de tarifes màximes registrat en el Banc d’Espanya i en la Comissió Nacional
del Mercat de Valors les previsions del qual s’aplicaran en tot allò no previst expressament en el present Annex.
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