Onderpandspercentages
effectenkrediet
en vermogenskrediet

Het effectenkrediet en het vermogenskrediet van de
Rabobank zijn vormen van een doorlopend krediet.
Het effectenkrediet is uitsluitend bestemd voor de
aankoop van effecten. Het vermogenskrediet kan ook
voor andere doeleinden gebruikt worden.

een tabel aan met de onderpandspercentages ter bepaling

Het kredietmaximum is gebaseerd op de onderpandswaarde

Onderpandspercentages

van uw effectenportefeuille en/of creditgelden en wordt

Voor de bepaling van de onderpandswaarde van uw effec-

als Krediet op de Rabobank Beleggersrekening verstrekt. De

tenportefeuille en/of creditgelden op uw Rabobank Beleg-

overeengekomen kredietlimiet geldt bij de Rabobank als het

gersrekening worden de volgende onderpandspercentages

plafond voor al uw verplichtingen uit hoofde van de beleg-

gehanteerd.

van de onderpandswaarde van uw effectenportefeuille en/
of creditgelden. De onderpandswaarde wordt berekend door
een percentage te nemen van de actuele waarde van uw
effectenportefeuille en/of creditgelden.

gingsdienstverlening. Deze verplichtingen kunnen naast uw
debetstand op uw Rabobank Beleggersrekening ook bestaan
uit uw eventuele marginverplichtingen voor geschreven
optieposities en futureposities.
Voor meer informatie over het effectenkrediet of het vermogenskrediet kunt u terecht bij uw lokale bank. Hierna treft u
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Let op! Geld lenen kost geld
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4. Voor effecten die zijn afgedekt door gekochte putopties
Onderpandspercentages

en waarop ook callopties zijn geschreven, geldt het laagste

Aandelen

70%

Beleggingsfondsen (aandelen)

70%

Beleggingsfondsen (obligaties)

80%

Beleggingsfondsen (onroerend goed)

70%

Beleggingsfondsen (liquiditeiten)

80%

Beleggingsfondsen (mix)

70%

Obligaties en convertibles in euro (uitgezonderd reverse
convertibles: 70%)

80%

Obligaties en convertibles in overige valuta

70%

Rabobank Certificaten

80%

Geldmarktpapier euro

80%

Geldmarktpapier overige valuta

80%

Zerobonds

70%

i. 95% van de uitoefenprijs van de short calloptie of
ii. de hoogste waarde van:
a. het onderpand van de onderliggende waarde
b. 95% van de uitoefenprijs van de long putoptie
5. Alle percentages zijn maxima. Effecten met een onvol-

Opties en warrants
Alle direct opvraagbare creditgelden aangehouden
op uw Rabobank Beleggersrekening

bedrag van:

0%
100%

doende verhandelbaarheid kunnen lager worden gewaardeerd.
6. Bovengenoemde percentages worden alleen verstrekt bij
voldoende spreiding. Indien één fonds 25% of meer van de
totale onderpandswaarde van de effectenrekening vertegenwoordigt, dan wordt er (minimaal) tien procentpunten

Nadere Bepalingen Onderpandspercentages

gekort op het geldende bevoorschottingspercentage voor

1. De Rabobank kan, indien zij dat noodzakelijk acht, voor-

dit fonds. In het geval van aandelen wordt er 20 procent-

noemde percentages te allen tijde wijzigen.
2. Effecten die zijn afgedekt door gekochte putopties worden
als zekerheid meegenomen:

punten gekort op het bevoorschottingspercentage.
Breed beleggende beleggingsfondsen zijn van deze regel
uitgezonderd.

- hetzij tegen 95% van de uitoefenprijs,
- hetzij tegen het normale
onderpandspercentage van de beurskoers dat geldend is
voor het betreffende effect. Het hoogste bedrag wordt als
zekerheid genomen.
3. Effecten waarop callopties zijn geschreven, worden
gewaardeerd tegen:
- het normaal geldende onderpandspercentage van de
beurskoers of,
-tegen 95% van de uitoefenprijs.
Hier geldt het laagste bedrag als zekerheid.
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