
GENIETEN 
VAN EXCLUSIEVE 
VOORDELEN.

. U BENT GOED OMRINGD.



EEN REKENING
NAAR KEUZE
 

Van een gratis betaalrekening met alle nodige 
basisfunctionaliteiten tot een full service 
betaalrekening voor actief gebruik. U kiest de 
betaalrekening die het best bij u past.

Bij elk van deze rekeningen hoort een debetkaart 
die u heel wat voordelen biedt: 

• Bancontact en Maestro functie zodat u overal 
ter wereld kan betalen en geld opnemen2; 

• Toegang tot de Beobank SelfBanking- 
automaten om de meeste van uw courante 
bankverrichtingen uit te voeren;

• “Contactloos” betalen: een snelle, eenvoudige 
en veilige manier om uw kleine uitgaven  
te regelen zonder dat u uw bankkaart in de 
betaalterminal moet stoppen.

• Een gratis maandelijks rekeninguittreksel in 
elektronisch formaat.Waar staat Bank@work voor?

Bank@work is een pakket van voordelen 

dat we in samenwerking met uw werk

gever voor u samenstelden. Een gratis 

online betaalrekening bijvoorbeeld of 

korting op de dossierkosten van uw 

woonkrediet... In totaal kunt u voor meer 

dan 500€ aan voordelen genieten1.

Exclusief Bank@work voordeel:  

100€ cadeau bij een nieuwe 
domiciliëring van uw loon3.



BEOBANK MASTERCARD 
KREDIETKAART4

• Flexibele terugbetaling: u kiest zelf of u uw 
uitgaven in één keer wil terugbetalen dan wel 
de terugbetaling wil spreiden.

• U beschikt over een kredietopening aangepast 
aan uw profiel.

• U kunt een bijkomende kaart vragen zonder 
extra kosten.

BEOBANK WOONKREDIET 

Wenst u een huis te kopen? Of een appartement 
volledig naar uw smaak in te richten zodat u er 
zich volledig thuis voelt? Dan heeft Beobank 
eenvoudige en betrouwbare oplossingen voor 
uw hypothecair krediet6.

• Een specialist aan uw zijde.

• Verschillende tariefformules op maat.

• Terugbetalingswijzen die afgestemd zijn op  
uw situatie.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Exclusief Bank@work voordeel:  

elk jaar 5€ cadeau5.

Exclusief Bank@work voordeel:  

-50% op uw dossierkosten.



WETTELIJKE BEPALINGEN
1  Voordeel berekend op een klant en een partner die maximaal 

voordeel genieten op alle producten van het aanbod Bank@work.

2 Met uitzondering van Iran, Soedan, Birma (Myanmar), Syrië en Noord-
Korea.

3 In geval van domiciliëring van het loon van minimaal 1.250€/maand. 
Aanbieding geldig op 1 maart 2019 en beperkt tot één nieuwe 
domiciliëring van regelmatige inkomsten per werknemer. Het moet 
gaan om een loon dat nog niet gedomicilieerd is bij Beobank en 
de eerste domiciliëring moet daadwerkelijk op de rekening gestort 
worden binnen drie maanden na de opening van de rekening. Het 
bedrag van 100€ wordt op de rekening overgeschreven vóór het 
einde van de kalendermaand die volgt op de tweede storting van de 
beroepsinkomsten van minimaal 1.250€/maand plaatsvond.

4 Opening van een krediet voor onbepaalde duur, afhankelijk van de 
aanvaarding van uw dossier en wederzijdse instemming.  
Voor meer informatie over de voorwaarden van Beobank Mastercard, 
surf naar https://www.beobank.be/nl/particulier/betalen/
kredietkaarten/mastercard. Voor klanten van Bank@work die al een 
Beobank kredietkaart hebben, aarzel niet om het geschikte formulier 
aan te vragen om te profiteren van nieuwe tariefvoorwaarden.

5 Het eerste jaar schrijft Beobank dit bedrag over op de rekening van uw 
kredietkaart na de eerste transactie met uw kaart (mits deze gebeurt 
binnen 90 dagen na de ondertekening van de kredietovereenkomst). 
Vervolgens wordt dit bedrag elk jaar automatisch overgeschreven, 
voor zover er minstens één transactie in het jaar plaatsvindt.

6 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits 
wederzijds akkoord. U vindt meer informatie over de hypothecaire 
kredieten van Beobank in onze prospectus, beschikbaar op www.
beobank.be.

7 Verzekeringsmaatschappij: North Europe Life Belgium, 
verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB nummer 0956  
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: 
Pleinlaan 11, 1050 Brussel - tel. 02/789.42.00 - fax 02/789.42.01 - 
BTW BE 0403 217 320 - RPR Brussel - IBAN BE02 0682 5152 2340 
- BIC GKCCBEBB.  
Verzekeringstussenpersonen van North Europe Life Belgium: 
a. Beobank NV/SA, BE 0401.517.147 
- Verbonden agent van North Europe Life Belgium voor 
levensverzekeringen, 
- Verbonden agent van Partners Verzekeringen NV. 
b. Bankagenten van Beobank, als verzekeringstussenpersoon erkend 
door de FSMA: 
- Agenten of makelaars van North Europe Life Belgium voor 
levensverzekeringen.

Voorwaarden geldig op 01/03/2019. Beobank behoudt zich het recht 
voor om deze speciale voor waarden op te schorten voor werknemers 
die het bedrijf verlaten.

PENSIOENSPAARFONDS  
& -VERZEKERING7

Zoekt u de ideale formule om uw toekomst  
of die van uw naasten voor te bereiden? 

Bouwt u graag een bijkomend pensioen op 
terwijl u interessante fiscale voordelen geniet?

Wenst u dat uw naasten hun levensstandaard 
kunnen behouden in geval u overlijdt? 
Een gewaarborgd kapitaal aan uw naasten 
nalaten, om hoofd te bieden aan lopende en 
onvoorziene kosten?

Of wilt u een kapitaal nalaten aan uw kinderen 
of kleinkinderen, zodat ze hogere studies 
kunnen doen, een wagen kunnen kopen of 
gewoon hun eigen leven kunnen gaan leiden? 

Bij Beobank hebben we een oplossing die op  
u afgestemd is.

Exclusief Bank@work voordeel:  

tot 25€ cadeau voor elke 
formule.



www.beobank.be 
© 2019 Beobank NV|SA

Member of Crédit Mutuel Nord Europe
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Wenst u meer inlichtingen over 
de verschillende Bank@work 
voordelen? Afspraak in één van 
onze Beobank agentschappen.

 

U kan ook mailen naar  
bankatwork@beobank.be 
of surfen naar  
www.beobank.be/bankatwork


