
ETF Nacional

Corretatge C/V per internet 1,5x mil s/efectiu

Dipositària 0,06% anual

Costs segons moment de compra, manteniment i venda

Inversió (10.000€) En el moment de Compra Manteniment Anual* En el moment de la Venda

Import Efectiu (en euros) 20,85 6,00 20,85

Impacte en rendibilitat -0,21% -0,06% -0,21%

Cost al llarg del temps

Inversió (10.000€) Si es ven en 1 any Si es ven en 2 anys Si es ven en 3 anys

Import Efectiu (en euros) 47,70 53,70 59,70

Impacte en rendibilitat total -0,48% -0,54% -0,60%

Imp. Rendibilitat mitjana anualitzada -0,48% -0,27% -0,20%

Composició dels costs

Costs i despeses (€)  en (%)

Costs corrents Cost dipositària 6,00 0,10%

Basic Trader 0,00 0,00%

Market Trader ** 6,50 0,07%

Costs no recurrents Cost C/V 15,00 0,15%

0,00 0,00%

Subtotal servei 27,50 0,32%

Costs i despeses (€)  en (%)

Costs corrents Despeses detretes del fons*** 40,00 0,40%

Costs no recurrents Cànon de Borsa 5,85 0,19%

Traspàs valors 60,00 0,60%

0,00 0,00%

Subtotal instrument financer 105,85 1,19%

Total Costs i Despeses 133,35 1,51%

*Suposant cotització constant de la inversió

** GRATUÏT a partir de 2 o més operacions en mercat Nacional.

NFOR 0603.0.1.01

Les dades reflectides en les següents taules s’han calculat sobre una inversió hipotètica de 10.000 euros per al producte de 

referència sobre unes tarifes màximes.

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

Pagaments de tercers rebuts per Banco Mediolanum

Costs i despeses de l’instrument financer

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

*** Les despeses detretes del fons poden variar segons la gestora i l’ETF. Poden variar des del 0,05% fins a l’1%, el que suposaria entre 5 euros i 

100 euros. Pot trobar el detall de l’ETF en el fullet que l’emissor posa a disposició al seu web.


