Informatiedocument betreffende
de vergoedingen

Naam van de rekeningaanbieder: Beobank NV/SA
Naam van de rekening: Go rekening
Datum: 24/06/2019
•

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 het document “Tarieven voor particulieren”.

•

Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos
beschikbaar.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Beheren van de rekening
Forfait
Met inbegrip van een dienstenpakket
dat bestaat uit:
• Opening/afsluiting
• Eén debetkaart titularis of
medetitularis
• Onbeperkt aantal elektronische
verrichtingen in euro in de SEPAzone
- Elektronische overschrijving
- Geldopneming aan automaten
• Doorlopende betalingsopdracht
• Domiciliëring
• Toegang tot Beobank
SelfBanking, Beobank Online,
Beobank Mobile en Beobank
Service Center
• Maandelijks rekeninguittreksel in
elektronisch formaat

Gratis
Maandelijkse kost
Totale jaarlijkse vergoeding

0 euro
0 euro

1

Diensten boven deze aantallen
worden afzonderlijk in rekening
gebracht.

Betalingen (exclusief kaarten)
Overschrijving in euro in de SEPAzone
Doorlopende betalingsopdracht
Domiciliëring
Inning van Belgische cheques

Elektronische
Papieren

Gratis
0,5 euro
Gratis
Gratis
0,5 euro

Kaarten en contanten
Aanbieden van een debetkaart

Aanbieden van een kredietkaart
Aanbieden van een Prepaid kaart
Geldopneming in euro
Geldopneming in andere valuta

Betaling bij een handelaar buiten
de eurozone

Eén debetkaarttitularis of
medetitularis
Maandelijkse kost per
bijkomende kaart
Totale jaarlijkse vergoeding
Hernieuwing en vervanging
verloren of gestolen kaart
Dienst niet beschikbaar
Dienst niet beschikbaar
Automaten
Loket
Vaste kostprijs
Variabele kostprijs
Maximum per transactie
Vaste kostprijs
Variabele kostprijs
Maximum per transactie

Gratis
1,5 euro
18 euro
8 euros

Gratis
0,5 euro
2,5 euro
2%
9,99 euro
0,6 euro
2%
9,99 euro

Debetstanden en bijbehorende diensten
Geoorloofde debetstand

Jaarlijkse actuariële rentevoet
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

Niet-toegelaten debetstand

9,5%
10,4%
10,4%

Overige diensten
Papieren rekeninguittreksels
Rekeningverzekering

Per verzending
Kost per trimester per rekening
per verzekerde
Totale jaarlijkse vergoeding

1 euro
1,55 euro
6,2 euro
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