DERIVATS
Les dades s’han calculat tenint en compte la contractació d’un futur sobre IBEX, de nominal 10.000 euros,
multiplicador 10 euros per punt i valor total del contracte 100.000 euros.
Comissió per garanties: 0,15% anual sobre garantia
Corretatge C/V IBEX per internet : 8 euros per contracte
Costs segons moment de compra, manteniment i venda
Inversió (10.000€)
En el moment de Compra

Comissió per garanties anual

En el moment de la Venda

8,00
-0,08%

15,00
-0,15%

8,00
-0,08%

Si es ven en 1 any

Si es ven en 2 anys

Si es ven en 3 anys

31,00
-0,31%
-0,31%

46,00
-0,46%
-0,23%

61,00
-0,61%
-0,20%

Import Efectiu (en euros)
Impacte en rendibilitat

Cost al llarg del temps
Inversió (10.000€)
Import Efectiu (en euros)
Impacte en rendibilitat total
Imp. Rendibilitat mitjana anualitzada

Composició dels costs
El següent quadre mostra l’impacte corresponent a cada any que poden tenir els diferents tipus de costs en el rendiment de la inversió al final del període
amb el manteniment recomanat.

Costs i despeses agregats del servei
Costs corrents
Cost dipositària
Costs no recurrents
Cost C/V
Pagaments de tercers rebuts per Banco Mediolanum
Subtotal servei
Costs i despeses de l’instrument financer
Cost per garantia
Market Trader *
Cost C/V

Costs corrents
Costs no recurrents

Costs i despeses (€)
0,00
8,00
0,00
8,00

en (%)
0,0000%
0,0080%
0,0000%
0,0080%

Costs i despeses (€)
15,00
11,00
8,00

en (%)
0,1500%
0,1100%
0,0800%

Pagaments per Banco Mediolanum a l’empresa de serveis d’inversió

0,00

0,0000%

Subtotal instrument financer

34,00

0,3400%

Total Costs i Despeses

42,00

0,3480%

* MT gratuït a partir de 5 contractes mensuals o 15 contractes petits mensuals (MINI IBEX, MINI DAX, OPCIONS i

FUTURS S/ACCIONS)
Per a més informació, el client tindrà a la seva disposició els KID d’aquests productes a l’enllaç: https://www.bancomediolanum.es/esES/inversion/mercados/derivados.html

DERIVATS

Les dades s’han calculat tenint en compte la contractació d’un futur sobre IBEX, de nominal
10.000 euros, multiplicador 10 euros per punt i valor total del contracte 100.000 euros

Comissió per garanties: 0,15% anual sobre garantia
Corretatge C/V IBEX per Taula de contractació: 15 euros per contracte
Costs segons moment de compra, manteniment i venda
Inversió (10.000€)
En el moment de Compra
Import Efectiu (en euros)
Impacte en rendibilitat

Cost al llarg del temps
Inversió (10.000€)
Import Efectiu (en euros)
Impacte en rendibilitat total
Imp. Rendibilitat mitjana anualitzada

Comissió per garanties anual

En el moment de la Venda

15,00
-0,15%

15,00
-0,1500%

15,00
-0,15%

Si es ven en 1 any

Si es ven en 2 anys

Si es ven en 3 anys

45,00
-0,45%
-0,45%

60,00
-0,60%
-0,30%

75,00
-0,75%
-0,25%

Costs i despeses (€)
0,00
7,00

en (%)
0,0000%
0,0080%

0,00

0,0000%

Composició dels costs
El següent quadre mostra l’impacte
corresponent a cada any que poden
tenir els diferents tipus de costs en el
rendiment de la inversió al final del
període amb el manteniment
recomanat.

Costs i despeses agregats del servei
Costs corrents
Costs no recurrents

Cost dipositària
Cost servei Taula

Pagaments de tercers rebuts per
Banco Mediolanum
Subtotal servei
Costs i despeses de l’instrument
financer

7,00

0,0080%

Costs i despeses (€)

en (%)

15,00
8,00

0,1500%
0,0013%

Pagaments per Banco Mediolanum a
l’empresa de serveis d’inversió

0,00

0,0000%

Subtotal instrument financer

23,00

0,1513%

Total Costs i Despeses

30,00

0,1593%

Costs corrents
Costs no recurrents

Cost per garantia
Cost C/V

Per a més informació, el client tindrà a la seva disposició els KID d’aquests productes a l’enllaç:
https://www.bancomediolanum.es/es-ES/inversion/mercados/derivados.html
En el cas d’instruments financers en divisa diferent de l’euro, l’entitat aplicarà el canvi fixing de les 17:30h del dia de l’operació. L’entitat
podrà aplicar un marge implícit en el preu de la divisa màxim de l’1%, el que suposaria un import màxim de 100 euros per a una inversió
de 10.000 euros

NFOR 0603.0.1.01

