Informatiedocument betreffende de
vergoedingen
Naam van de rekeningaanbieder: Aion NV
Naam van de rekening: Zichtrekening Premium (maakt deel uit van het Premium Lidmaatschap voor
Particuliere Klanten)
Datum: 01.07.2020
●

●

●

Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor het gebruik van de belangrijkste
diensten gekoppeld aan uw betaalrekening binnen het Premium Lidmaatschap. Hiermee kunt
u die vergoedingen met de vergoedingen voor andere rekeningen vergelijken.
Er kunnen ook vergoedingen van toepassing zijn voor het gebruik van aan de betaalrekening
gekoppelde diensten die hier niet worden vermeld. U vindt volledige informatie in onze
Algemene voorwaarden Particuliere Klanten met Premium Lidmaatschap.
Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen in kosteloos beschikbaar.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Beheren van de rekening [Zichtrekening
Premium]

Per maand

0 EUR

Pakket met inbegrip van een
dienstenpakket dat bestaat uit:
- een zichtrekening voor privégebruik door
één titularis
- aanbieden van een debetkaart met
diensten voor geldopnames in België en
in het buitenland
- elektronische rekeningafschriften
- toegang tot de App van de Bank

Per maand

0 EUR

Per betaling
Per overschrijving

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

Per overschrijving
Dienst niet beschikbaar
Dienst niet beschikbaar

0 EUR

Betalingen (exclusief kaarten)
Overschrijvingen in EUR
- betaling in EUR met debetkaart
- overschrijving in EUR
- domiciliëring in EUR (als schuldenaar)
- doorlopende opdracht in EUR
Elektronische overschrijvingen
Overschrijvingen op papier
Manuele overschrijvingen
Kaarten en contanten

Aion NV - Wetstraat 34, 1040 B-Brussel - RPR Brussel – BTW : BE 0403.199.306 - www.aion.be

Aanbieden van een debetkaart
- Aanbieden van een vervangende
debetkaart na verlies of diefstal

Per maand
Per kaart

0 EUR
0 EUR

Aanbieden van een kredietkaart
- Aion kredietkaart
- aanbieden van een vervangende
kredietkaart na verlies of diefstal

Per maand
Per kaart

0 EUR
0 EUR

- Geldopname met debetkaart in België of
in het buitenland
- Geldopname met kredietkaart in België of
in het buitenland
Geldopname in een andere munteenheid
dan EUR
- Geldopname met debetkaart in België of
in het buitenland

Per maand

0 EUR

Per maand

0 EUR

- Geldopname met kredietkaart in België of
in het buitenland
Debetstanden en gerelateerde diensten
- Overeengekomen debetstand

- betalingscommissie
- wisselkoerscommissie

Geldopname in EUR

- betalingscommissie
- wisselkoerscommissie

0 EUR
0%

0 EUR
0%

Uw rentetarief is vastgelegd in uw “Overeeenkomst
Geoorloofde Debetstand op rekening”.
0%

- Niet-overeengekomen debetstand
Overige diensten
Rekeningafschriften (elektronisch)

Per rekeningafschrift
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0 EUR

