Belfius IT L ine: online financieel beheer
My Portal|BelfiusWeb basis 1 omvat o.a.:
o

o
o

o

o

Op tie BelfiusSo ft omvat o.a.:

Invoeren, beheren en ondertekenen van binnenlandse,
Europese (SEPA) en internationale overschrijvingen voor
de eigen rekeningen, de kredietrekeningen en de
rekeningen binnen sociale diensten
Online consultatie van de historiek van deze rekeningen
gedurende 15 maanden
Overschrijvingen kunnen worden ondertekend door één of
meerdere personen
Online beheer van kredieten, beleggingen en sociale
diensten

Optie BelfiusWeb Fo llow up omvat o.a.:
o

Belfius IT Line: aanmaken en beheren van bancaire bestanden
€35 éénmalig

o

o
o
o

o
Gratis

Consulteren, beheren (schrapping van één of meerdere
orders, schrapping van het volledige bestand en wijziging
memodatum) en ondertekenen van betalingsbestanden
overgemaakt via BelfiusWeb Bestandsoverdracht, Belfius
Secure EDI of andere elektronische uitwisselingskanalen
Betalingsbestanden kunnen worden ondertekend door
één of meerdere personen

BelfiusWeb certificaat / BelfiusWeb Card
e
2 BelfiusWeb Card Reader
Isabelsecu rity

Aanmaken voor export van betalingsbestanden bestaande
uit binnenlandse, Europese (SEPA), internationale
opdrachten voor de eigen rekeningen, de
kredietrekeningen en de rekeningen binnen sociale
diensten
Aanmaken voor export van DOM80 en SDDbestanden
Importeren en beheren van CODAbestanden
Importeren van betalingsopdrachten in csvformaat voor
export naar protocollaire betalingsbestanden
Beschikbaar in standalone en in netwerkversie

Op tie Belfius Web Reporting omvat o.a.:
o

Gratis
€25
Zie tarief Isabel

Belfius IT Line: u itwisselen van bestanden
o
o
o
o

o

€115 éénmalig

Verzenden van betalingsbestanden : binnenlandse,
Europese (SEPA), internationale opdrachten
Verzenden van domiciliëringen (DOM80, DOM70 en SDD)
Verzenden van diverse bestanden
Ontvangen van CODA en kredietbestanden (o.a.
inventaris van de leningen)
Omvat tevens de mogelijkheden van de optie BelfiusWeb
Followup

Belfius Secure EDI: voor uitwisseling van grote volumes

Jaarlijks vanaf 3 de jaar:
1. 1 ste hoofdgebruiker:
€ 200
2. € 30 per bijkomende
hoofdgebruiker

Belfius IT Line: extra diens ten

o

Ontvangen van door Belfius ondertekende, beveiligde en
officieel erkende elektronische documenten in PDF
formaat (o.a. rekeningafschriften, collectieve
debetberichten, diverse rapporten voor kredieten,…)
Online consultatie en download van deze bestanden
gedurende 5 jaar

Op tie Belfius Web Messag ing omvat o.a.:
Optie BelfiusWeb Bestandsoverd racht omvat o.a.:

Activatie:
1. € 300 voor de eerste
2
2 hoofdgebruikers
2. € 150 per
bijkomende
hoofdgebruiker

Het ontvangen van berichten betreffende de financiële toestand
van uw rekeningen, onvoldoende ondertekende
betalingsbestanden, rentenvoetinformatie, …

Gratis 3

1 ste 10 gebruikers: 50€
per jaar per gebruiker
Volgende: g ratis

Belfius IT Line: Assis tentie
Belfius Contact Electronic Bank ing (02/222.87.20)
Technische interventies ter plaatse

Gratis
€250 per interventie en
per locatie

Neem contact op met
uw commerc ieel
verantwoo rdelijke

2

* Tarieven excl. BTW en geldend per gebruiker en per entiteit met rechtspersoonlijkheid.
1
In geval van gebruik van My Portal|BelfiusWeb via Isabel is eveneens een aparte
overeenkomst met Isabel NV vereist voor de Isabel dienstverlening.

Hoofdgebruiker: de My Portal|BelfiusWebgebruiker die de updates zal kunnen ontvangen
voor de geïnstalleerde versie van BelfiusSoft (als standalone of als netwerkversie).
3
Reporting: een aparte gratis PaPyRuSovereenkomst is nodig om deze optie te kunnen
activeren.
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