KREDIETKAART

BEOBANK
VISA INTERNET
CASH BACK

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD

Vrijheid en flexibiliteit
•	U geniet van een comfortabele kredietlijn
op maat(1). Ideaal voor uw dagelijkse én onverwachte
uitgaven.

KREDIETKAART

BEOBANK
VISA INTERNET
CASH BACK
Uw betaalreflex van elke dag
Voor uw boodschappen
U kunt betalen in meer dan 22 miljoen
handelszaken, in België en elders.*
Voor uw geldafhalingen
Met uw kaart kunt u aan meer dan 1 miljoen
bankautomaten geld afhalen.**
Voor uw aankopen op internet
Verified by Visa staat voor veilig betalen op
internet.
Om te doen wat u graag doet
Onverwachte uitstapjes, koopjes, een mooi
cadeau,… Dat kan, met uw kaart!
Op restaurant
U hoeft uw geld niet te tellen voordat u het
zich laat smaken. Met uw kaart ligt al het
lekkers binnen uw bereik.
Onderweg
Tol, benzine, parkeertickets, snacks, een
koffiepauze,… U kunt gerust vertrekken, met
uw kaart.
Onverwachte aankopen
Een koelkast, pc, fototoestel,…? Geen nood.
Met uw kredietkaart betaalt u op uw ritme
terug.
Bovendien kunt u uw kleine uitgaven snel en
makkelijk 'contactloos' betalen.

•	U kiest zelf hoe u terugbetaalt
	
Na ontvangst van uw maandelijkse uittreksel betaalt u terug:
- ofwel meteen het hele bedrag,
- ofwel maandelijks een bedrag naar keuze, met een
minimum van 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van
uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve en met
een minimum van 25€(2).
	Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het
gebruik dat u maakt van uw kredietopening.
•	U hoeft niet van bank te veranderen
	
U hoeft geen zichtrekening bij Beobank te openen om een
Beobank kredietkaart te krijgen. Maar dat kan natuurlijk
wel. Vraag naar onze formules.

Online diensten
Enkele muisklikken en uw Beobank kredietkaart geeft u nog
méér vrijheid.
•	Beobank Online en Beobank Mobile
om de rekening verbonden aan uw kredietkaart via
internet te bekijken en te beheren. Als u dat wenst, kunt u
ook kiezen voor online rekeninguittreksels.
• Beobank Alert
	
om per e-mail en/of sms uiteenlopende berichten te
krijgen omtrent uw kredietkaart (0,50€/maand). Voor een
betere controle van uw uitgaven.

Bijdrage / jaar

5€

Kredietlijn

3.000€ (bijvoorbeeld)

Cashlimiet
(in België)

1.000€ per 24u

Cashlimiet
(in het buitenland)

1.000€ per 24u

(1) Voorbeeld:
	* Er zijn enkele landen waar u de Beobank kredietkaart niet kunt
gebruiken.
	** Het bedrag van de kosten die aangerekend worden voor
geldopvragingen wordt vermeld in de tarieven van de Bank.

kredietopening van onbepaalde duur

van 3.000€. Jaarlijks Kostenpercentage van
12,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 12,13%)
met een jaarlijkse bijdrage van 5€.

	Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds
akkoord. Rentevoeten van kracht op 01/07/2018.
(2)	1 /18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000€) of 1/20ste (als uw kredietlijn
groter is dan 5.000€) van de gebruikte financiële reserve (met uitzondering van de
jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25€ (behalve als het verschuldigde bedrag
kleiner is dan 5€; in dat geval, betaalt u dit lagere bedrag), vermeerderd met de
jaarlijkse bijdrage.

KREDIETKAART

PERMANENTE ONLINE
VOORDELEN (1)

AANKOOPVERZEKERING
INBEGREPEN(3) !

U krijgt 3% korting op alle online aankopen betaald met
de Beobank Visa Internet Cash Back gedurende de eerste 3
maanden na de toekenning van de kaart.

De aankoopverzekering(4) dekt:
• uw aankopen van minimum 50€ die u met de kaart
betaalt, in België en in het buitenland
• gedurende 200 dagen vanaf de aankoopdatum
• bij gekwalificeerde diefstal(5) of accidentele schade
• tot 1.000€ per schadegeval en tot 2.000€ per jaar.

Na 3 maanden krijgt u een korting van 1% op uw online
aankopen.
Deze kortingen worden telkens automatisch in mindering
gebracht op het rekeninguittreksel dat volgt op het uittreksel
waarop uw aankoop verschijnt.

TIJDELIJK VOORDEEL (2)
Voor elke aanvraag van een kredietkaart tot en met
31 mei 2019 krijgt u 5€ op de rekening van uw kaart.

Vraag uw Beobank Visa
Internet Cash Back online aan
in 3 eenvoudige stappen
www.beobank.be/visakaart
Beobank Service Center

02 626 50 50

Algemene voorwaarden
www.beobank.be/visakaart
Beobank Service Center
02 626 50 50

(1)	Alleen geldig voor aankopen (niet voor geldafhalingen, jaarlijkse bijdrage, kosten,
interesten, automatische betalingen en overschrijvingen van de kredietkaartrekening).
Maximum 200€ terugbetaald per kalenderjaar. De teller wordt elk jaar na de datum
van het uittreksel van januari op nul gezet. Beobank behoudt zich het recht voor om
de voorwaarden van het Cash Back programma (zie www.beobank.be/visakaart) te
allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op
voorhand op de hoogte worden gebracht.
(2)	Na de eerste aankoop met de kaart (op voorwaarde dat die gebeurt binnen de 3
maanden na de toekenning van de kaart).
(3)	Beobank heeft deze verzekering afgesloten ten voordele van de houders van de
Beobank Visa Internet Cash Back. Deze dekking wordt onderschreven door de
verzekeringsmaatschappij Millstream Underwriting Limited (namens bepaalde
verzekeraars bij Lloyds), Registered office: 52-56 Leadenhall Street London EC3A 2EB
(referentienummer 308584). Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de definities,
de waarborgen en de vergoedingen, de uitsluitingen en de procedures ingeval van
schadeaangifte. Ingeval van geschil, primeren de algemene voorwaarden van de
verzekeringen op deze folder.
(4)	Draagbare telefoons uitgesloten. De volledige lijst van uitsluitingen en beperkingen vindt u
terug in de algemene voorwaarden op www.beobank.be/visakaart
(5) Diefstal met inbraak of geweld.
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TOT 3% KORTING OP ONLINE AANKOPEN?
DAN IS DE BEOBANK VISA INTERNET
CASH BACK DE KAART VOOR U!

