EK-6. QNB FINANSINVEST KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ*
HSK.01-F51/9

İşlemler

Oran/Tutarlar

Posta Gönderim Masrafı

10TL

Yıllık Hesap İşletim / Hesap Bakım
Ücreti
Saklama ve Bakım Masrafı

100 TL (Her bir hesap için yıllık)
Yetkili saklama kuruluşu tarafından tahsil edilen tutar

Hisse Senedi

İşlem tutarı üzerinden ‰5 (binde beş)

Emir iptali, emir miktarının azaltımı ve
emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesi
Yatırım Fonu

BIST tarafından belirlenen oranlarda ücretlendirilir.
Ücretsiz

Borsa Yatırım Fonu

İşlem tutarı üzerinden ‰1 (binde bir)

Varant

İşlem tutarı üzerinden ‰5 (binde beş)

Vadeli İşlem Sözleşmesi

Sözleşme tutarı üzerinden ‰1 (binde bir)

Opsiyon Sözleşmesi

Sözleşme tutarı üzerinden ‰5 (binde beş) / Asgari 3 TL

Tahvil ve Bono

İşlem tutarı üzerinden ‰0,5 (on binde beş)

Pay satışından elde edilecek nakit
tutarın, takas günü(T+2)
beklenmeden, satış yapılan (T) günü
ya da (T+1) günü Müşteri hesabına
yatırılması
Ödünç İşlemler
Açığa Satış

Satış tutarı üzerinden günlük ‰2 (binde iki)
Ödünç Alan = Ödünce konu kıymetin piyasa değeri üzerinden ‰1 (binde bir)
Ödünç Veren = Ödünce konu kıymetin piyasa değeri üzerinden işlem
vadesine göre artan oranlı komisyon skalası
Hisse senedi alım-satım aracılık komisyonu

Repo

Bankalar arası Repo Piyasası Gecelik Oranı - %3

EFT/Havale

Ücretsiz

Yatırım Danışmanlığı

Ücretsiz

Kaldıraçlı alım-satım

Ücretsiz
Takasbank Para Piyasası (TPP) Gecelik (İşgünü) Gerçekleşen İşlemlerin
Ağırlıklı Ortalaması +%15
www.qnbfi.com üzerinden: 1,000 TL
Diğer: 10.000 TL

Kredili İşlemler
Repo alt limiti

*Komisyon ve Masraf Tarifesi güncel olarak http://www.qnbfi.com adresinde ilan edilmekte
olup, Müşteri güncel olarak takip etmekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen oranlar/işlemler
BSMV hariç olarak belirtilmiş olup, BSMV Müşteri hesabından ayrıca tahsil edilecektir.
Bu Komisyon ve Masraf Tarifesi’nde yer alan komisyon ve faizler, uygulanacak azami tutarları
göstermekte olup QNB Finansinvest, Müşteri ve/veya işlem bazında ve Müşteri bilgisi dahilinde
komisyon ve faizlerde bu oranlara kadar değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. İki nüsha
olarak düzenlenen ve bir nüshası Müşteri’ye elden teslim edilen bu Komisyon ve Masraf
Tarifesi, Müşteri ile QNB Finansinvest arasında imzalanmış ve imzalanacak tüm sözleşmelerin
eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
ADI SOYADI/UNVANI:
HESAP NUMARASI :
TARİH
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