Informatiedocument betreffende de
vergoedingen
Naam van de rekeningaanbieder: Belfius Bank
Naam van de rekening: Belfius Comfort Red
Datum: 1/04/2021
•

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 :
- Beheren van betaalrekening Belfius Comfort
Red.
- Aanbieden van 2 debetkaarten plus
dienstverlening: beheersforfait voor de kaart,
Bancontact en Maestro®, betalingen zonder
geheime code, mobiele betalingen, Self-Service
Banking.

Maandelijkse bedrag

5,5 €

(minder dan 25 jaar)

Gratis

Totale jaarlijkse bijdrag
(minder dan 25 jaar)

66 €
Gratis

- Mogelijkheid om zelf uw debetkaart een
persoonlijk tintje te geven met een foto of een
persoonlijke creatie (Fotokaart) : 1 per jaar
- Eén kaartvervanging per jaar
- Aanbieden van een Instant Card (bij het eerste
verzoek of ter vervanging van een verloren of
gestolen kaart wordt in het kantoor onmiddellijk
een debetkaart bezorgd)
- Aanbieden van maximum 2 prepaid
kaarten/kredietkaarten : naar keuze* ,
Mastercard Red of Mastercard Red Prepaid
- Afschaffing van de franchise (gewone franchise
50,00 EUR) in geval van schadevergoeding in
een fraudedossier wegens misbruik van de
debetkaart.
- Elektronische verrichtingen : betalingen en
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geldopneming in euro via debetkaart in de
Europese SEPA-zone, overschrijvingen in euro
Self-Service Banking, Belfius Direct Net, Belfius
Mobile/Tablet en Belfius Direct Phone, 2
instantoverschrijvingen per maand. Betalingen
met prepaid kaart en kredietkaart
- Manuele verrichtingen: 1 papieren
overschrijving in euro per maand, cheques,
bestellingen overschrijvingsdocumenten en
cheques, papieren collectieve overschrijvingen
(beheer van het document), 1 geweigerde
verrichting per jaar.
Diensten boven deze aantallen worden
afzonderlijk in rekening gebracht.

Betalingen (exclusief kaarten)
Overschrijving in euro

Electronische
- Dringende
- Instant

Gratis
3€
1,25 €

Papier of ingevoerd in
agentschap
- Dringende
- Instant

2,00 €
6,05 €
6,05 €

Doorlopende betalingsopdracht

Gratis

Domiciliëring

Gratis

Kaarten en contanten
Geldopneming in euro

Binnen de SEPA-zone
- met debetkaart
- met kredietkaart of
prepaid kaart

Gratis
5€+1% van
het bedrag

Buiten de SEPA-zone

Geldopneming in andere valuta

- met debetkaart of
met kredietkaart of
prepaid kaart

5€+1% van
het bedrag

Met debetkaart of
met kredietkaart of
prepaid kaart

5€+1% van
het bedrag
+1,5%
wisselmarge**
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Betaling met kaart in euro
(SEPA zone)

Met debetkaart
Met kredietkaart of
prepaid kaart

Betaling in devies met kaart of buiten de SEPA
Met debetkaart
zone
Met kredietkaart of
prepaid kaart
Aanbieden van een extra debetkaart

Aanbieden van een extra kredietkaart of
prepaid kaart
- Mastercard Red of Red Prepaid

Maandelijkse bedrag
Totaal jaarlijkse
bedrag

Maandelijkse bedrag
Totaal jaarlijkse
bedrag

Gratis
Gratis
0,50 € +1,5%
wisselmarge**
1,5%
wisselmarge**
1,47 €
17,64 €

0,96 €
11,52 €

Debetstanden en bijbehorende diensten
Budgetkrediet
Budgetkrediet Comfort
Overschrijding

10,5%
10,5%
10,5%

Rekeningverzekering Belfius Cover

Jaarlijkse bedrag

3,99 €

Rekeninguittreksels

Elektronische of SSB
afgedrukt
Verzenden per post in
België
Verzenden per post buiten
België
Ter beschikking in het
kantoor
- Maandelijkse bedrag
- Totaal jaarlijkse bedrag

Geoorloofde debetstand***

Overige diensten

Gratis
2,0 €/brief
4,0 €/brief

2.5 €
30 €

* Minstens één kaart Mastercard Red of Mastercard Red Prepaid
** Er wordt een wisselmarge toegepast van 1,50 % op de referentiekoers die in voege is op de dag dat
de transactie wordt verwerkt. Het gaat om de wisselkoersen van de ECB (Europese Centrale Bank)
voor de valuta’s AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON,
RUB, SEK, TRY, USD en ZAR. U kan ze raadplegen op http:
//www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Voor de andere valuta’s zal de wisselkoers
Mastercard/Maestro (https://www.mastercard.co.uk/en-gb/consumers/get-support/convertcurrency.html) of Visa (https://www.visa.co.uk/support/consumer/travel-support/exchangeratecalculator.html) worden toegepast.
*** De Bank behoudt zich conform artikel VII.101 van het Wetboek Economisch Recht, het recht voor
een verwijlinterest (debetinterest plus 10 %) aan te rekenen op het bedrag van de overschrijding
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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, kredietkaart of
prepaid kaart
Supplement indien verschillende
medehouders/volmachthouders

5€

10 €

- Maandelijkse bedrag
- Totaal jaarlijkse bedrag

0,81€
9,72€

Maestro® en Mastercard® zijn geregistreerd handelsmerken en het design van cirkels is een handelsmerk van Mastercard®
International Incorporated.
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4

