

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen,
vrije beroepen en KMO’s
Voorwaarden van toepassing op 01-04-2019
Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en –rentevoeten, exclusief BTW. De bedragen aangeduid met (*) zijn vrijgesteld of
gedeeltelijk vrijgesteld van BTW (indien gedeeltelijk, staat het vrijgesteld bedrag vermeld in voetnoot).

I. ZICHTREKENING - Belfius Business Account
I.1. Business Pack en Business Pack Plus

1

I.1.1. Business Pack - semestriële tarifering (voor het komende semester)

2 3

Opening en sluiting van het pack
Dit pack bestaat uit volgende producten en diensten:
 een professionele zichtrekening « Belfius Business Account » (met inbegrip van de beheerskosten

gratis
14,50 EUR

van de rekening)4



een debetkaart (met inbegrip van het forfait voor beheer van de bankkaart en van de diensten Self-Service
Banking, Bancontact en Maestro)





toegang tot de mobile- en onlinediensten: Belfius Direct Net, Belfius Mobile / Tablet
een spaarrekening
5
de dienst « conversie begunstigde rekening »

I.1.2. Business Pack Plus - semestriële tarifering (voor het komende semester)

236

Opening en sluiting van het pack
Dit pack bestaat uit de volgende producten en diensten:
 een professionele zichtrekening « Belfius Business Account » (met inbegrip van de beheerskosten
4

een debetkaart (met inbegrip van het forfait voor beheer van de bankkaart en van de diensten Self-Service
Banking, Bancontact en Maestro)
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35,00 EUR (*)

(indien keuze MC Business)

van de rekening)


gratis

toegang tot de mobile- en onlinediensten: Belfius Direct Net, Belfius Mobile / Tablet
een spaarrekening
5
de dienst « conversie begunstigde rekening »
een Mastercard Business, Mastercard Business Prepaid of Mastercard Platinum (naar keuze
7
van de klant) + 2e kredietkaart gratis
een Mastercard Gold voor privé-gebruik op een privé-zichtrekening

I.2. Tarifering van de afzonderlijk gevraagde producten en diensten

(indien keuze
MC Business Prepaid)
9

86,78 EUR (*)

(indien keuze
(MC Business Platinum)

2

I.2.1. Beheerskosten rekening – semestriële tarifering (voor het komende semester)
Opening en sluiting van de rekening

31,26 EUR

10

gratis
4

Forfait voor het beheer van de rekening

10,31 EUR

1

Voor tariferingen van producten en diensten die niet in een pack vervat zijn of extra bovenop een pack aangerekend worden, zie « I.2.Tarifering van de afzonderlijk
gevraagde producten en diensten».
2
De starters, notarissen en advocaten genieten bijzondere voorwaarden ; inlichtingen in de kantoren van Belfius Bank.
3
Bij het openen van een pack wordt de eerste tarifering geprorateerd in functie van het aantal volledige overblijvende maanden van het betrokken semester.
4
Geeft recht op 48 gratis verrichtingen per jaar (buiten cheques).
5
Dankzij deze dienst worden de betalingen die uw klanten via een Belfius Bank-rekening uitvoeren op uw rekeningen bij een andere bank automatisch naar uw Belfius
Bank-rekening afgeleid, waardoor u een dag sneller over uw geld beschikt.
6
De prijs van een Belfius Business Pack Plus wordt bepaald door de duurste kredietkaart op basis van de volgorde MC Platinum, MC Business en MC Business
Prepaid.
7
Bijkomende kredietkaart op dezelfde professionele zichtrekening : 50 % korting vanaf de 3e kaart op basis van de tarifering vermeld in I.2.2.
8
Waarvan 21,56 EUR vrijgesteld van BTW.
9 Waarvan 73,34 EUR vrijgesteld van BTW.
10
Wanneer één van de onderstaande producten of diensten in de loop van een semester aangevraagd wordt, wordt de eerste tarifering geprorateerd in functie van het
aantal volledige overblijvende maanden van het betrokken semester.
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I.2.2. Kaarten – semestriële tarifering per kaart (voor het komende semester)

10

Debetkaarten
11

Forfait voor het beheer van de kaarten (per kaart)

1,04 EUR

Dienst Self-Service Banking

gratis

Dienst Bancontact + Maestro (per kaart)

4,17 EUR

12 13

Kredietkaarten en prepaid kaarten

(het beheersforfait voor de kredietkaarten bij de semestriële bijdrage inbegrepen)
Mastercard Business (1e kaart)
Mastercard Business Prepaid (1e kaart)

25,08 EUR (*)
20,73 EUR

Mastercard Platinum (1e kaart)

85,14 EUR (*)

Mastercard Gold (1e kaart)

25,08 EUR (*)

Mastercard Gold Prepaid (1e kaart)
Mastercard Red (1e kaart)

20,73 EUR
11,58 EUR (*)

Mastercard Red Prepaid (1e kaart)

9,57 EUR

Visa Classic (1e kaart)

11,58 EUR (*)

Visa Gold (1e kaart)

25,08 EUR (*)

I.2.3. Kaarten – tarifering per aanvraag
Fotokaart

6,20 EUR

Instant Card

4,13 EUR

Access Card

gratis

als de klant al een debetkaart of Access Card heeft

4,13 EUR

I.2.4. Betaalverrichtingen in EUR in België (maandelijkse tarifering voor de afgelopen maand behalve indien
anders vermeld)
Cheques (semestriële tarifering)
Cheques (per stuk)

0,12 EUR

Certificering van de cheques (per stuk)

5,00 EUR

Opvraging van contanten
Geldopvragingen: debetkaart
via een Belfius Bank-automaat

gratis

via het kantoorloket

0,12 EUR

via automaten andere banken

0,08 EUR

(alleen met de dienst Bancontact)

Geldopvragingen: kredietkaart of prepaid kaart
met een kredietkaart via een automaat of een kantoorloket
met een prepaid kaart via een automaat of een kantoorloket

5,00 EUR (*) + 1 %
x geldopvraging
4,13 EUR + 1 %
x geldopvraging

Overschrijvingen
via papieren formulier, Belfius Direct Contact

1,03 EUR

op niet-standaarddocument of fax

2,89 EUR

via collectief papier
beheer van het document

1,23 EUR

kostprijs per verrichting

0,12 EUR

Via Belfius Direct Net / Phone, Belfius Mobile / Tablet, Isabel, Self-Service Banking,
domiciliëring, doorlopende opdracht
Dringende overschrijvingen (semestriële tarifering voor het afgelopen semester)

gratis

via loket, Belfius Direct Contact

5,00 EUR

via Belfius Direct Net of Isabel

2,48 EUR

Instantoverschrijvingen (semestriële tarifering voor het afgelopen semester)

11

Per kaart; maximum 2,08 EUR per rekening, met inbegrip van de kosten voor het dagelijkse beheer van de kaart (herinnering geheime code, blokkering en
vervanging van de kaart enz.).
12
Enkel Mastercard Business, Mastercard Business Prepaid en Mastercard Platinum zijn beschikbaar voor verkoop op professionele zichtrekeningen.
13
Extra kaart: tweede kaart gratis, 50 % korting vanaf de derde. De duurste kaart wordt altijd als eerste kaart beschouwd.
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via loket, Belfius Direct Contact

5,00 EUR

via Belfius Direct Net

1,03 EUR

Betalingen met kaart
met Bancontact

gratis

met een kredietkaart of een prepaid kaart

gratis

Ontvangsten via kaart
Belfius Pay Pack (Betaalterminals met diensten)

Boeking transacties met Bancontact per werkdag

inlichtingen in de
kantoren van Belfius
Bank
gratis

Inning van domiciliëringen – Sepa (semestriële tarifering voor het afgelopen semester)
Inning en geweigerde inning op vervaldag (« debit & reversal » - per verrichting)
papier

0,45 EUR
2

Elektronisch

0,03 EUR

Mandaatbeheer (per creatie van een papiermandaat)

1,00 EUR

I.2.5. Bijzondere tariferingen
I.2.5.1. Semestriële tariferingen
Circulaire cheque (tarifering per cheque voor het afgelopen semester)
Te versturen aan de opdrachtgever

2,07 EUR

Te versturen aan de begunstigde

2,07 EUR

Inning in contanten

4,13 EUR

Storting op rekening

4,13 EUR

Multideviezendienst (forfait voor het komende semester)

3,75 EUR

I.2.5.2. Punctuele tariferingen
Stortingen en Opvragingen van buitenlandse bankbiljetten op Multideviezenrekeningen
minder dan 500 EUR

niet toegelaten
1,25 %
(min. 12,00 EUR)

> 500 EUR
Stortingsformulier (gegevens van de klant als begunstigde)
de eerste 5 000 documenten per jaar
Vanaf 5 000 documenten per jaar

14

gratis

14

indien gepersonaliseerd (per stuk)

0,025 EUR

indien blancodocument (per stuk)

0,02 EUR

Bestellen van documenten (per stuk): cheque, overschrijving
Diversen (per stuk of per verrichting)
Verzet op cheque

0,21 EUR
20,49 EUR

Geweigerde overschrijving, doorlopende opdracht, domiciliëring wegens onvoldoende dekking
Geweigerde cheque wegens onvoldoende dekking
Verzending van cheques aan het thuisadres per aangetekende zending
Inbeslagneming van een kredietkaart door een handelaar na een verzoek tot teruggave door de
bank
Dossierkosten debiteuren: maximale forfaitaire administratieve kosten (per maand)

4,13 EUR
12,40 EUR
portokosten (*)
102,44 EUR
160,00 EUR

I.2.6. Creditrente op jaarbasis
Voorwaarde per tranche

15 16 17

<1 250,00 EUR

0,00 %

van 1 250,01 EUR tot 120 000,00 EUR

0,00 %

van 120 000,01 EUR tot 170 000,00 EUR

0,00 %

> 170 000,01 EUR

0,00 %

14

Voor de totaliteit van de rekeningen van de klant.
Bijzondere voorwaarden voor deviezencompartimenten.
De creditrente is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30 %.
17
De dagelijkse omloop van een rekening wordt vergoed per bovenvermelde schijf met de overeenstemmende progressieve rentevoeten.
15
16
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Periodiciteit: driemaandelijkse berekening
Minimumbedrag van de rente (saldo creditrente – saldo debetrente)

I.2.7. Debetrente

2,48 EUR

15 18

Gewone debetrente op jaarbasis

13,00 %

Rentevoet niet-toegelaten overschrijding op jaarbasis

16,60 %

Periodiciteit: driemaandelijkse berekening

I.2.8. Valutadatum
Storting loket

verrichtingsdatum

Opvraging loket

verrichtingsdatum

Elektronische betalingen rekening houdend met het uiterste uitvoeringsuur (zie I.2.9.), opvragingen
aan bankautomaten, stortingen via Self-Service Banking
Cheques

verrichtingsdatum
compensatiedatum
+ 1 kalenderdag

I.2.9. Uiterste uitvoeringsuur
Uiterste uitvoeringsuur voor een elektronische overschrijving in EUR in de Europese SEPA-zone

17.00 uur

Uiterste uitvoeringsuur voor dringende elektronische overschrijving in EUR in de Europese SEPA-zone

16.30 uur

Het uiterste uitvoeringsuur is het limietuur om een betaling met valuta dezelfde dag te doen.

II. SPAARREKENINGEN
II.1. Gereglementeerde spaarrekeningen 19
II.1.1. Beheerskosten
Opening, jaarlijkse aanrekening en sluiting

gratis

II.1.2. Creditrente op jaarbasis
« Klassieke » Spaarrekening
20

Basisrente
21
Getrouwheidspremie
Getrouwheidsspaarrekening
Basisrente

20

Getrouwheidspremie

0,01 %
21

Belfius Spaarrekening+
Basisrente

0,10 %

22

20

Getrouwheidspremie

0,01 %
0,10 %

0,01 %
21

0,30 %

II.1.3. Valutadatum
Storting
Storting loket of via Self-Service Banking
Opvraging

stortingsdatum
+ 1 kalenderdag
stortingsdatum
opvragingsdatum

18

Enkel voor professionele kredieten: kasfaciliteit op rekening tot max. 10 000,00 EUR.
Enkel beschikbaar voor fysieke personen. Gereglementeerde spaarrekening vrijgesteld van roerende voorheffing op de eerste renteschijf van 980,00 EUR. Krachtens
het KB/WIB 92 op de gereglementeerde spaarrekeningen, moet elke klant die over verscheidene (individuele of gemeenschappelijke) spaarrekeningen beschikt, zich
individueel aan zijn plicht tot aangifte van de interest houden als het gecumuleerde bedrag van deze interest hoger ligt dan het vrijgestelde bedrag van 980,00 EUR per
persoon voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019). Op het gedeelte interesten boven 980,00 EUR, wordt de roerende voorheffing van 15 % ingehouden voor privébeleggers.
20
De basisrente wordt dagelijks tegen de geldende rente berekend op het saldo van de rekening en kan variëren naargelang de marktvoorwaarden.
21
Om een getrouwheidspremie te genieten, moet het geld minstens 12 maanden op de rekening blijven staan. Tijdens deze periode is de premie gewaarborgd.
22
De tarieven van de Belfius Spaarrekening+ zijn onderworpen aan bijzondere modaliteiten. Dit houdt o.a. in dat deze tarieven van toepassing zijn voor zover u slechts
1 Belfius Spaarrekening+ heeft en maximaal 500 EUR per maand spaart op deze rekening door middel van één of meerdere doorlopende spaaropdrachten via een
zichtrekening. Deze rekening is niet toegankelijk voor notariële beroepen en voor rechtspersonen.
19
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II.1.4. Informatiedocument
Een document dat de permanente werkingsmodaliteiten van de spaarrekening nader bepaalt, is beschikbaar in de kantoren
en op www.belfius.be.

II.1.5. Betaaldatum van de interesten en verworven premies
De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald met valutadatum 1 januari. De verworven getrouwheidspremie wordt elk kwartaal
uitbetaald met valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. In geval van afsluiting van de spaarrekening worden de
opbrengsten gestort met valutadatum de datum van de rekeningafsluiting.

II.2. Belfius Bonus Savings Account (BBSA) en Belfius Fidelity Savings Account (BFSA) – (niet23
gereglementeerde spaarrekeningen)
Beheerskosten
Opening, jaarlijkse aanrekening en sluiting

gratis

Creditrente op jaarbasis
Basisrente

20

24

Bonus

Getrouwheidspremie

25

BBSA

BFSA

0,01 %

0,01 %

0,10 %

---

---

0,10 %

Valutadatum
Storting

stortingsdatum + 1 kalenderdag

Storting loket of via Self-Service Banking

stortingsdatum

Opvraging

opvragingsdatum

Informatiedocument
De documenten die de permanente werkingsmodaliteiten van de BBSA en van de BFSA nader bepalen zijn beschikbaar in
de kantoren en op www.belfius.be.
Betaaldatum van de interesten en verworven premies of bonussen
De rente van de BBSA die door de basisrentevoet gegenereerd is en de verworven bonus worden om de drie maanden
berekend op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december en op de rekening geboekt met als valutadatum de eerste dag
van de volgende maand, dus respectievelijk 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari.
Als de BBSA wordt afgesloten vóór het einde van een kalenderkwartaal, wordt de rente gestort op de afsluitingsdatum van
de rekening.
De basisrente en verworven premies van de BFSA worden jaarlijks op 31 december berekend en op de rekening geboekt
met als valutadatum 1 januari van het volgende jaar.
In geval van afsluiting van de BFSA vóór 31 december, worden de opbrengsten gestort op de datum van de
rekeningafsluiting.

III. BRIEFWISSELING
Afschrift van zichtrekening of spaarrekening (periodiciteit te kiezen door de klant)
Afdrukken door bankautomaat en Belfius Direct Net

gratis

Verzending per post (maandelijkse afrekening)
zichtrekening

1,24 EUR

spaarrekening

portokosten (*)

Per bijkomend afschriftexemplaar (maandelijkse afrekening)

0,83 EUR

Domiciliëring van de briefwisseling in het kantoor
Zichtrekening (maandelijks forfait)
< 7 dagen

1,74 EUR

>= 7 dagen

1,65 EUR

Spaarrekening (jaarlijks forfait)
Ontvangen van bestanden met CODA-formaat

8,26 EUR
26

gratis

23

De roerende voorheffing van 30 % wordt ingehouden aan de bron.
De bonus wordt toegekend per storting die onafgebroken op de rekening blijft staan gedurende een minimum duurtijd van een volledig kalenderkwartaal. De bonus
kan variëren volgens de marktvoorwaarden.
25
De getrouwheidspremie wordt toegekend op de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening zijn blijven staan. De getrouwheidspremie kan
variëren volgens de marktvoorwaarden.
26
Via Isabel en Belfius Direct Net.
24
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IV. VERRICHTINGEN OP AFSTAND
IV.1. Electronic Banking
Isabel 6 Business
27

Isabel Secured Access

10,09 EUR

Standard Module

14,74 EUR

Opties:
Per bijkomende bank (vanaf de tweede bank)

11,26 EUR

MultiSign: delen begunstigden, lijst ondertekenaars, uitnodigen per email

11,51 EUR

Exporteren van rekeninginformatie naar uw boekhoudpakket

9,20 EUR

Isabel Go: de Isabel-knop in uw boekhoudpakket

11,51 EUR

Ingeven en importeren van domiciliëringen

11,51 EUR

Importeren van cheques en andere bankbestanden

2,31 EUR

Isabel Offline Reporting: synchroniseren en rapporten aanmaken

2,15 EUR

Signing Module
(enkel mogelijk in een abonnement met minstens één actieve gebruiker Standard Module)
Opties:
Per bijkomende bank (vanaf de tweede bank)

14,74 EUR

11,26 EUR

28

Isabel-materiaal

29

Isabel kaartleze

51,36 EUR

Isabel SmartCard – standaard leveringstermijn

39,90 EUR

Isabel SmartCard – dringende levering
Belfius Direct Net (met één Belfius Card Reader)
Bijkomende Belfius Card Reader
Belfius Mobile, Belfius Tablet

308,76 EUR
gratis
20,66 EUR
gratis

IV.2. Telebankieren
Belfius Direct Phone

gratis

Comfort Banking

gratis

Belfius Direct Private

gratis

V. INTERNATIONALE BETALINGEN
Geldopvraging in het buitenland
Met een Maestro-debetkaart aan een automaat
binnen de eurozone
buiten de eurozone

30

0,12 EUR

30

2,07 EUR + 0,83 % van
het opgevraagde bedrag
Met een Visa/Mastercard-kredietkaart of een Mastercard Prepaid aan een automaat of manuele cash advance aan een
31
loket
binnen de eurozone met een Visa/Mastercard-kredietkaart
5,00 EUR (*) + 1 %
x geldopvraging
binnen de eurozone met een Mastercard Prepaid
4,13 EUR + 1 %
x geldopvraging
buiten de eurozone met een Visa/Mastercard-kredietkaart
5,00 EUR (*) + 1 %
x geldopvraging
buiten de eurozone met een Mastercard Prepaid
4,13 EUR + 1 %
x geldopvraging
Betaling met een kaart in het buitenland
Met een Maestro-debetkaart
binnen de eurozone

30

gratis

27

Per gebruiker en per maand.
Prijzen per stuk en levering enkel in België.
Prijs per stuk, behalve bij de eerste bestelling door een nieuwe gebruiker, dan is de Isabel kaartlezer kosteloos.
30
Wisselmarge van 1,50 % wordt toegepast tegen de referentiewisselkoers ECB (Europese Centrale Bank) op de dag van verwerking van de transactie.
Referentiewisselkoersen ECB voor de EER-deviezen en enkele andere deviezen zijn consulteerbaar op http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.
31
Wisselmarge van 1,50 % wordt toegepast tegen de referentiewisselkoers Visa/Mastercard op de dag van verwerking van de transactie.
28
29
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buiten de eurozone

30

0,41 EUR

Met een Visa/Mastercard-kredietkaart of een Mastercard Prepaid
binnen de eurozone
buiten de eurozone

31

gratis

31

gratis

Betaling met cheque in het buitenland
Uitgifte van cheque (min. 8,00 EUR/max. 100,00 EUR)

0,10 %

toeslag voor transferkosten

5,00 EUR

Incasso van cheque (min. 6,00 EUR /max. 100,00 EUR)

0,10 %

toeslag voor incassokosten

5,00 EUR

toeslag voor portokosten

4,00 EUR

Transfers naar het buitenland
Europese overschrijving in EUR
Internationale overschrijving in EUR

32

volgens SEPA-criteria
32

niet SEPA

met correcte IBAN en BIC

Andere overschrijvingen in EUR of vreemde valuta's

gratis
8,00 EUR
0,1 % (min. 8,00/max. 100,00
EUR)

Toeslag indien invoer door de bank

0,29 EUR

Transfers van het buitenland
Europese overschrijving in EUR
Internationale overschrijving in EUR

32

volgens SEPA-criteria
niet SEPA

32

met correcte IBAN en BIC

Andere overschrijvingen in EUR of vreemde valuta's

gratis
6,00 EUR
0,1 % (min. 6,00/max. 100,00
EUR)

Opzoekingskosten (per verrichting)

7,44 EUR

Cash Management International
inlichtingen in de kantoren
Verrichtingen uitvoeren, dagelijks en/of tussentijds afschriften ontvangen
van Belfius Bank
Correspondentkosten: min. 3,75 EUR (+ BTW), volgens het land van bestemming.
De begunstigde bank kan, na de uitvoering van een betaling, correctiekosten aanrekenen ingeval ze tussenbeide moet komen
om de instructies in verband met de begunstigde te corrigeren (verkeerde of slecht geformatteerde rekening, niet
overeenstemmende namen, enz.). Deze kosten worden verhaald op de opdrachtgever.
Wisselkoers
De gebruikte koers is gebaseerd op de noteringen op de internationale markten op het moment van de uitvoering van de
verrichting.

VI. SCHARNIERREKENING (096)
Beheerskosten

gratis

Inning van ontvangsten

gratis

VII. WISSELVERRICHTINGEN
Wisselkoers

zie koersen in de kantoren
van Belfius Bank

VIII. VERZEKERINGEN
Levensverzekeringen
BOAR-verzekeringen

inlichtingen in de kantoren
van Belfius Bank

IX. KREDIETEN
Kortetermijnkredieten
Kaskredieten, Belfius Business Cash Plus, Straight loan, Borgstellingskrediet,
Belfius Business Garant, Discontokrediet, Fisco
Kredieten op middellange & lange termijn
Investeringskredieten, Beroepsfinanciering
Leasing

inlichtingen in de kantoren
van Belfius Bank

Factoring
Afhankelijk van het soort krediet kunnen kosten worden aangerekend voor het samenstellen van het dossier (invoer, wijziging
en eventueel stellen van waarborgen…), beheerskosten, een reserveringscommissie, alsook kosten voor het gedeeltelijk of
geheel afsluiten van het dossier.
32

SEPA-criteria: Landen van de SEPA-zone + correcte IBAN en BIC + gedeelde kosten (SHA-code). De SEPA-zone omvat vooral de lidstaten van de Europese Unie,
Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco, San Marino, Andorra en Vaticaanstad..
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X. EFFECTENDOSSIER
Zie fiche “Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen” beschikbaar in de kantoren van Belfius Bank

XI. BELEGGINGEN
Kortetermijnbeleggingen
Monetaire beveks
Beleggingen op middellange en lange termijn
Belfius Business Equities
Belfius Business Portfolio Advanced
Belfius Business Managed Portfolio

inlichtingen in de kantoren
van Belfius Bank

XII. KLUIZEN
Kluis
Jaarlijkse huurprijs (afhankelijk van de omvang van de kluis)
Inningskosten bij niet-domiciliëring op een rekening geopend bij Belfius Bank

vanaf 44,63 EUR
4,96 EUR

Cashbox
Storting via Belfius Bank-waardezak in cashbox (max. 400 biljetten)

6,00 EUR

XIII. OPZOEKINGSKOSTEN33
Duplicaat rekeningafschriften via Belfius Direct Net (per aanvraag)
Fotokopieën (enkelvoudige overschrijvingen, cheques, elektronische verrichtingen enz.)
(per stuk)
Attesten
gewoon (per stuk)

gratis
8,27 EUR

8,27 EUR

voor blokkering van kapitaal voor de onderneming in oprichting
nieuw attest ingevolge een vergissing van de klant
voor blokkering ingevolge de kapitaalverhoging van de vennootschap
nieuw attest ingevolge een vergissing van de klant
voor bedrijfsrevisoren

gratis
34

25,00 EUR

50,00 EUR
25,00 EUR
50,00 EUR

inzake solvabiliteit

8,27 EUR

inzake de splitsing van de inbreng
kredieten

50,00 EUR
8,27 EUR

Overzicht of kopie van stukken voor
betaling per doorlopende opdracht of domiciliëring
vaste kosten

8,27 EUR

variabele kosten per 3 maanden overzicht

8,27 EUR

betaling per overschrijving
vaste kosten

8,27 EUR

variabele kosten per maandoverzicht

8,27 EUR

Overzicht van verrichtingen van een
35

zichtrekening (per maand)

8,27 EUR

spaarrekening (per jaar)

8,27 EUR

termijnrekening (per jaar)

8,27 EUR

Duplicata verrekeningsstaten (per nummer van rekeningafschrift)

8,27 EUR

XIV. DIVERSEN
Geldstukken in EUR gedeponeerd in het kantoor
los (tot 50 stukken)
in zakken (max. 4 zakken per week)

gratis
3,07 EUR

Storting van biljetten in EUR op zichtrekening
33
34
35

Geen opzoekingen vóór 2009.
Gratis indien indiening van de aanvraag via Belfius Direct Net.
Maximum per overzicht: 123,97 EUR (+ BTW).
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via een loket
via een loket, wanneer de storting niet door de (mede)houder, volmachthebber of beheerder
van de Belfius Bank-rekening wordt uitgevoerd
via een Self-Service Banking-automaat

gratis
3,30 EUR
gratis

Het kantoor wordt beheerd / kan worden beheerd door een agent-mandataris / verbonden agent die in naam en voor rekening van Belfius Bank NV
optreedt. Alle contante verrichtingen en verrichtingen op effecten moeten worden genoteerd op voorgedrukte documenten met briefhoofd van
Belfius Bank NV, waarvan bij de afsluiting van elke verrichting de klant één exemplaar ontvangt. De gegevens op dit document worden door Belfius
Bank NV via briefwisseling bevestigd aan het door de klant opgegeven adres. Vraag aan uw agent de lijst van de producten en diensten die hij u
kan aanbieden. Speciale sluitingsdagen : zijn geen bankwerkdagen: alle zaterdagen en zondagen, alle wettelijke feestdagen en alle bank holidays
voor een bepaald jaar (te consulteren op https://www.belfius.be/bankholidays).
Belfius Bank NV, verzekeringsagent – FSMA nr. 19649A.
Belfius Insurance NV is een verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0037 (KB van 04 en 13-07-1979 – BS 14-07-1979)
Verantwoordelijke uitgever: Arnaud Frippiat, Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel. RPR Brussel BTW BE 0403.201.185.
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