Bijlage I: Tarieven- en kostenlijst – Premium Lidmaatschap
Van toepassing vanaf 01.07.2020 voor Klanten toegetreden sinds 01.07.2020.
Van toepassing vanaf 01.09.2020 voor Klanten toegetreden voorafgaand aan 01.07.2020.

Deze tarieven geven een overzicht van de kosten verbonden aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lidmaatschap
Zichtrekening
Rekeningafschriften
Betaalkaarten
Betalingen en overschrijvingen
Wisseltransacties
Spaarrekening / Termijndepositorekening
Kredieten en leningen
Concrete handelingen
Max diensten
Conciërge diensten
Overige

Alle tarieven zoals weergegeven in deze Bijlage zijn inclusief BTW.
1. Lidmaatschap
Maandelijks Lidmaatschapsgeld

19 EUR

2. Zichtrekening
Opening van een rekening

0 EUR

Beheer van de rekening

0 EUR

Afsluiting van de rekening

0 EUR

Account top-up (maandelijkse limiet: 20.000
EUR)

0 EUR

3. Rekeningafschriften (maandelijks)
Elektronische rekeningafschriften beschikbaar
via de App
Verzonden per post

0 EUR

NVT
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Beschikbaar via de bankfilialen

NVT

4. Betaalkaarten
Eerste en bijkomende debetkaart(en)

0 EUR

Eerste en bijkomende kredietkaart(en)

0 EUR

Levering kaart (standaard)

0 EUR

Snelle levering kaart (express-levering)

0 EUR

Vervanging fysieke betaalkaart in geval van
verlies of diefstal

0 EUR

Geldopnames (bij gebruik van de kaart zowel in
binnen- als buitenland) in EUR of een andere
munteenheid

0 EUR

5. Betalingen en overschrijvingen

Overschrijvingen tussen eigen rekeningen

0 EUR

Interne overschrijvingen (binnen rekeningen
aangehouden bij de Bank)

0 EUR

Binnenlandse overschrijvingen

0 EUR

Europese overschrijvingen (SEPA)

0 EUR

Instant Europese overschrijvingen (SEPA) naar
een andere bank

0 EUR

Europese domiciliëring (SEPA)

0 EUR

Internationale overschrijvingen (SWIFT)

0 EUR

Inkomende overschrijvingen, inclusief
rendement van fondsen

0 EUR

Doorlopende opdracht

0 EUR
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Cheques

NVT

Manuele verrichtingen

NVT

6. Wisseltransacties
De standaardmarge op wisseltransacties is 0%. De wisselkoersen die worden gehanteerd voor de
omrekening van munteenheden bij betalingen of wisseltransacties zijn gebaseerd op de noteringen die
gelden op de internationale markt. Onder normale marktomstandigheden kunnen deze worden
vergeleken met de fx-tarieven die beschikbaar zijn op gebruikelijke gespecialiseerde websites.

7. Spaarrekening / Termijndepositorekening
Opening van een rekening

0 EUR

Beheer van de rekening

0 EUR

Afsluiting van de rekening

0 EUR

Manuele verrichtingen

NVT

8. Kredieten en leningen
De vergoedingen en kosten die van toepassing zijn op kredieten en leningen worden vastgelegd in de
specifieke overeenkomst die daartoe werd aangegaan met de Bank.

9. Concrete handelingen
Toegang tot het Customer Happiness Center
(supportcenter) via chat in de App
Manuele verrichtingen

0 EUR

NVT

10. Max diensten
Bepaalde Max diensten worden aan de Klant verleend door een derde dienstverlener, al dan niet in
samenwerking met de Bank, en zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden die aan de Klant ter
beschikking worden gesteld op het moment van de aanvraag voor de opening van de betreffende
dienst. Eventuele bijkomende vergoedingen en kosten worden in die specifieke voorwaarden vermeld.
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11. Conciërge diensten
Toegang tot Conciërge diensten

0 EUR*

*Het gebruik van Conciërge diensten door de Klant kan aanleiding geven tot kosten die door de Klant
aan de Dienstverlener verschuldigd zijn. Wij raden de Klant aan de Algemene Voorwaarden van de
Bank en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en/of verkoopvoorwaarden van de betrokken
Dienstverlener zorgvuldig te lezen.

12. Overige
Toegang tot de App

0 EUR
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