Informatiedocument betreffende de
vergoedingen
Naam van de rekeningaanbieder: Belfius Bank
Naam van de rekening: Basisbankdienst rekening
Datum: 1/9/2020
•

Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor het gebruik van de
belangrijkste aan uw betaalrekening gekoppelde diensten. 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 “tarieven en rentevoeten” op www.belfius.be.

•

Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos
beschikbaar op www.belfius.be en gratis in uw Belfius agentschap.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Met inbegrip van een dienstpakket dat bestaat
uit :

Maandelijkse bedrag

1,35 €

Totale jaarlijkse bijdrag

16,2 €

Papier of ingevoerd in
agentschap
- Dringende
- Instant

2,00 €
6,05 €
6,05 €

- Beheren van betaalrekening Basisbankdienst
- Aanbieden van een debetkaart met diensten
Bancontact en Maestro.
- Elektronische verrichtingen : betalingen en
geldopneming in euro via debetkaart in de
Europese SEPA-zone, overschrijvingen in euro
Self-Service Banking en Belfius Direct Phone,
Belfius Direct Net en Belfius Mobile.
- 36 manuele verrichtingen per jaar: papieren
overschrijvingen in euro, geldopneming in euro
aan het loket in België.
Diensten boven deze aantallen worden
afzonderlijk in rekening gebracht.

Betalingen (exclusief kaarten)
Overschrijving in euro

Doorlopende betalingsopdracht

Gratis

Domiciliëring

Gratis

1

Kaarten en contanten
Geldopneming in euro (SEPA-zone)

Self Service Bankingart

Gratis

Debetstanden en bijbehorende diensten
Geoorloofde debetstand

Niet toegelaten

Overige diensten
Rekeninguittreksels

Op SSB afgedrukt
Verzenden per post in
België

Gratis
2 €/brief

Informatie over bijkomende diensten
Informatie over vergoedingen voor diensten boven het aantal dat door het dienstpakket wordt
gedekt (exclusief de bovengenoemde vergoedingen)

Dienst

Vergoeding

Overschrijvingen in euro, doorlopende
betalingsopdrachten en domiciliëringen die
geweigerd werden wegens ontoereikend
saldo
Vervanging van een debetkaart

5€
10 €
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