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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
Mastercard SecureCode 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. 

  *  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.
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(1)  Voorbeeld: krediet opening van onbepaalde duur 
van 6.000€. Jaarlijks Kosten percentage van 
11,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 8,65% voor 
Beobank Flying Blue World Mastercard en 6,33% voor 
Beobank Premium Flying Blue World Mastercard). 

  Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds 
akkoord. Rentevoeten van kracht op 08/12/2020.

(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.

Flying Blue
World MC

Premium Flying 
Blue World MC

Bijdrage / jaar 75€ 150€

Kredietlijn 6.000€ (bijvoorbeeld)

Cashlimiet 
(in België)

1.000€ per 24u

Cashlimiet 
(in het buitenland)

1.100€ per 24u

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.

•  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. 

Bankieren op afstand en  
Online diensten
Met het abonnement ‘bankieren op afstand’ dat bij uw kre-
dietkaart hoort, krijgt u toegang tot onze online diensten, 
maar kunt u ook uw aankopen op het internet bevestigen.

•  Beobank Online en Beobank Mobile 
Om de rekening van uw kredietkaart op het internet 
te raadplegen en te beheren. In een oogopslag ziet u 
uw beschikbare saldo en kunt u uw laatste transacties 
bekijken. Beobank biedt ook de mogelijkheid om 
rechtstreeks online rekeningafschriften op te vragen.  

• Beobank Alert  
  Om via e-mail en/of sms allerlei berichten over uw 

kredietkaart te ontvangen. Een betere controle van uw 
uitgaven is dus verzekerd. Bel naar het Beobank Service 
Center om u in te schrijven op Beobank Alert.

• Online aankopen
  Om de veiligheid bij uw online aankopen te garanderen 

wordt u vaak gevraagd om u te identificeren. Hiervoor 
hebt u een abonnement ‘bankieren op afstand’ nodig. 
Hebt u dit niet, ga dan naar uw kantoor of naar  
www.beobank.be om het aan te vragen.

https://www.beobank.be/sites/default/files/2017-01/Beobank%20Lijst%20gesanctioneerde%20landen.pdf
https://www.beobank.be/nl/particulier/tarieven
https://www.beobank.be/nl/particulier/betalen/zichtrekeningen
https://www.beobank.be/toegang-vragen


*  Geven geen recht op miles: afhalingen in contanten, jaarlijkse bijdrage, kosten, 
interesten en overschrijvingen van de kredietkaartrekening. Beobank behoudt zich het 
recht voor om de voorwaarden van het getrouwheidsprogramma te allen tijde 
eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op 
de hoogte worden gebracht.

**  Voorstel geldig t.e.m. 31/03/2021 voor elke aanvraag van een nieuwe Beobank 
(Premium) Flying Blue World Mastercard. Na de eerste aankoop met uw kaart (mits 
binnen de 3 maanden na de toekenning van uw kaart) krijgt u deze miles op de 
rekening van uw kaart. U vindt deze terug op het rekeninguittreksel waarop uw eerste 
transactie staat vermeld.

KREDIETKAARTEN

KRIJG MILES… 
OOK ALS U NIET VLIEGT
DANKZIJ DE BEOBANK (PREMIUM) FLYING BLUE  
WORLD MASTERCARD

De Beobank (Premium) Flying Blue World Mastercard werd 
speciaal ontwikkeld voor Flying Blue members. Ze biedt 
alle voordelen van een kredietkaart. Bovendien verzamelt u 
Miles, ook als u niet vliegt. En u kunt die Miles omzetten in 
vluchten of andere voordelen.  

Krijg Miles op uw aankopen*

Telkens u een aankoop betaalt met uw kredietkaart, krijgt u 
Miles. Waar u ook bent in de wereld en wat u ook betaalt met 
uw kaart (restaurant, parking, concert, supermarkt…). 

De geldigheid van uw Miles
In het Flying Blue programma blijven uw Miles geldig als u 
eens in de 24 maanden een vlucht met AIR FRANCE, KLM of 
SkyTeam partners (waar u Miles op verdient) maakt. 

Maar bij elke aankoop die u doet met uw kaart wordt de 
geldigheid van uw totale Flying Blue Miles-saldo met  
24 maanden verlengd. Als u uw kaart regelmatig gebruikt, 
stelt u uw Miles-saldo dus veilig, ook als u een periode niet 
vliegt.

Uw Miles-saldo raadplegen
Het aantal verzamelde Miles dankzij de uitgaven met uw 
Beobank kredietkaart wordt vermeld op het maandelijkse 
rekeninguittreksel van uw kredietkaart. 

Die Miles worden elke maand automatisch bijgeschreven op 
uw Flying Blue account.

Hoe Miles omzetten in voordelen?
Wat is er nog beter dan Miles sparen? Miles besteden 
natuurlijk! Flying Blue biedt hiervoor talloze mogelijkheden. 
Neem snel een kijkje op www.flyingblue.com

Vraag de Beobank (Premium) Flying 
Blue World Mastercard online aan  
in 3 eenvoudige stappen 

www.beobank.be/flyingbluekaart

www.beobank.be/premiumflyingbluekaart

Beobank Service Center 
02 626 50 50

Meer info over Flying Blue
Customer Support

+32(0)2 620 00 76
ma-vrij 8-21u, zat 8-20u en zon 9-17u

1€ uitgegeven  
= 1 Mile

+
Welkomstcadeau  
van 3.500 Miles**

• 1€ uitgegeven = 1,25 Mile

• 1€ uitgegeven  
bij Air France KLM 

= 1,5 Mile

+
Welkomstcadeau  
van 5.000 Miles**

https://www.beobank.be/nl/particulier/betalen/kredietkaarten/mastercard-flying-blue
https://www.beobank.be/nl/particulier/betalen/kredietkaarten/mastercard-flying-blue-premium


Aankoopverzekering
U doet er goed aan om uw aankopen met de Beobank 
kredietkaart te regelen. 

De aankoopverzekering dekt: 
•  uw aankopen(4) van minimum 50€ die u met de kaart betaalt, 

zowel in België als in het buitenland
• bij gekwalificeerde diefstal(5) of accidentele schade
• gedurende 200 dagen vanaf de aankoopdatum
• tot 3.000€ per schadegeval en per jaar.

Verlengde garantie
U krijgt een verlenging van één jaar op de oorspronkelijke  
garantie (bovenop de 2 jaar garantie van de fabrikant) op een 
hele reeks huishoudapparaten (‘witgoed’), elektronische audio- 
en videoapparaten (‘bruingoed’) en informatica-apparaten voor 
privé-gebruik (‘grijsgoed”).(4)  

De verzekering dekt:
• apparaten van minimum 50€ die u in een winkel in België 

koopt en met uw Beobank kredietkaart betaalt
• tot 2.000€ per schadegeval en per jaar.

Bescherming van geldafhalingen
(Enkel voor de Beobank Premium Flying Blue World Mastercard)

U haalt ergens ter wereld met uw kredietkaart geld af aan een 
geldautomaat en wordt binnen de 6 uur na uw afhaling
overvallen? Vergeet niet binnen de 48 uur aangifte te doen bij de 
politie. Via de verzekering:
• krijgt u het gestolen afgehaalde geld terugbetaald
• tot 500€ per schadegeval en per jaar.

(1)  Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van 
de Beobank (Premium) Flying Blue World Mastercard.. Deze dekkingen worden 
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.

(2) Elke verplaatsing van de kaarthouder, zijn partner en kinderen jonger dan 23 jaar naar een 
bestemming in het buitenland van maximum 90 opeenvolgende dagen waarvan de totale 
transportkosten (en/of verblijfkosten voor de reisannulatieverzekering) met de kaart of 
met miles gespaard met de kaart worden betaald.

(3) De originele kastickets gelden als aankoopbewijs.

(4)  Draagbare telefoons uitgesloten. De volledige lijst van uitsluitingen en beperkingen vindt u 
terug in de algemene voorwaarden op www.beobank.be/flyingbluekaart of www.beobank.
be/premiumflyingbluekaart

(5) Diefstal met inbraak of geweld.

Reisannulatie- of reis-
onderbrekingverzekering (2)

Deze verzekering betaalt de niet recupereerbare  
kosten terug die ten uwen laste zijn: 

• bij annulatie of onderbreking van uw reis 
- door ernstige ziekte, ongeval of overlijden van u of uw 
directe familie  
- bij schade aan uw woon- of werkplaats binnen de 10 dagen 
voor uw vertrek en waarvan de ernst uw aanwezigheid vereist  
- in geval van verlies of diefstal van identiteitsbewijzen 
(paspoort of identiteitskaart) binnen de 30 dagen voor vertrek 
van de reis en dat de annulatie van de reis vereist 

• voor een bedrag tot en met 6.000€ per schadegeval en per jaar

• op voorwaarde dat uw reis voor 100% met uw kredietkaart 
werd betaald 

• na aftrek van een vrijstelling van 50€ per schadegeval.

Internationale reisbijstand (2)

De verzekering biedt u: reisbijstand in het buitenland  
(24u/24), medische diensten (raadpleging, evacuatie,  
voorschot op ziekenhuisopname, enz.), juridische diensten 
(juridisch advies en borgstelling) en persoonlijke diensten 
(vertaaldienst, dringende boodschap voor naasten, enz.).

Verzekering reisongevallen (2)

Regel uw tickets voor uw vliegtuig, trein of boot met de  
kaart. De verzekering dekt u:
• bij overlijden of totale blijvende invaliditeit ten gevolge van 

een ongeval  tijdens een traject met een openbaar 
vervoermiddel

• voor een bedrag tot en met 500.000€
• en ook uw partner en uw kinderen jonger dan 23 jaar die 

samen met u of afzonderlijk reizen.

Verzekering vlucht- of  
internationale  treinvertraging  
en gemiste aansluiting
U wordt tot een bedrag van 250€ (maaltijden, drank en hotel) 
gecompen seerd bij vertraging (4 uur of meer) of annu lering van 
uw vlucht of uw internationale trein, ‘denied boarding’ of als u 
uw aansluiting mist(3) tijdens uw reis(2).

Verzekering vertraging en verlies  
van bagage (2)

De verzekering dekt:
• de noodzakelijke aankopen die u met de kredietkaart betaalt(3)

• indien uw bagage langer dan 4 uur vertraging oploopt
• tot 350€ voor aankopen gedaan binnen de 48 uur na uw 

aankomst
• tot 650€ in de daaropvolgende 48 uur  

(als uw bagage als definitief verloren beschouwd wordt). 

Onontbeerlijk 
voor alle 
reizigers!

KREDIETKAART

7 OF 8 VERZEKERINGEN INBEGREPEN  
IN DE BEOBANK (PREMIUM)
FLYING BLUE WORLD MASTERCARD(1)!

Algemene voorwaarden

www.beobank.be/flyingbluekaart

www.beobank.be/premiumflyingbluekaart

Beobank Service Center  
02 626 50 50
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http://www.beobank.be/flyingbluekaart
http://www.beobank.be/premiumflyingbluekaart

