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(1)  Voorbeeld: krediet opening van onbepaalde duur 
van 4.500€. Jaarlijks Kosten percentage van 
12,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 10,14%) 
met een jaarlijkse bijdrage van 50€. 

  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.

Bijdrage / jaar 50€

Kredietlijn 4.500€ (bijvoorbeeld)

Cashlimiet 
(in België)

1.000€ per 24u

Cashlimiet 
(in het buitenland)

1.100€ per 24u

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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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
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(1)  Geven geen recht op miles: afhalingen in contanten, jaarlijkse bijdrage, kosten, 
interesten en overschrijvingen van de kredietkaartrekening. U kunt per jaar maximaal 
45.000 miles sparen en de miles blijven 4 jaar geldig.

(2)  Na de eerste aankoop met uw kaart, mits binnen de 3 maanden na de toekenning van 
de kaart, krijgt u 5.000 miles op de rekening van uw kaart.  
U vindt ze terug op het rekeninguittreksel waarop ook uw eerste aankoop wordt 
vermeld.

(3)  Met vertrek vanuit de 5 luchthavens in België (Luik, Charleroi, Zaventem, Antwerpen, 
Oostende), Parijs (Orly, Charles De Gaulle) of Amsterdam (Schiphol) en met als 
bestemming een internationale luchthaven. Ticket heen en terug, voor een vlucht in 
economy. Alle taksen (luchthaventaks, brandstoftaks, taksen op de dienstverlening aan 
passagiers, veiligheidstaksen of andere) vallen ten laste van de kaarthouder en worden 
op het moment van de reservatie in rekening gebracht via zijn kaart. De 
luchthaventaksen worden niet bepaald door Beobank en zijn uiteraard ook niet ten 
gunste van Beobank. Deze taksen zijn afhankelijk van de kosten die worden 
aangerekend door onder andere de luchthavens en de vliegmaatschappij, in functie 
van het type vlucht, het type vliegtuig en de regelgeving ter plaatse. De 
vliegmaatschappij kan (per passagier) een toeslag aanrekenen bij de betaling met een 
kredietkaart. U kiest uw bestemming en data, maar niet de vliegmaatschappij en de 
vluchturen.

(4)  15.000 miles tijdens het laagseizoen, 20.000 miles tijdens het hoogseizoen 
(schoolvakanties).

(5) Ticket heen en terug. Vertrek en terugkeer alleen over Brussel-Zuid. 

 Vliegbestemmingen(3)  Miles

 	 Europa 1 15.000 / 20.000 (4)

 	 Europa 2 20.000

 	 	Noord-Afrika (Maghreb), de Azoren, de Canarische 
Eilanden en de eilanden in de Middellandse Zee 30.000

 	  Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada) en de eilanden 
in het noorden van de Atlantische Oceaan 55.000

  Centraal-Amerika, Mexico en de Caraïben 75.000

  Zuid-Amerika, Hawaï en Alaska 85.000

 Centraal- en Zuid-Afrika 70.000

 Nabije Oosten (Israël, Jordanië, Syrië, Libanon) 60.000

  Midden Oosten (Bahrein, Iran, Jemen, Koeweit, Oman,  

Palestijnse Gebieden, Qatar, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische 

Emiraten, Irak), Armenië, Georgië, Azerbeidzjan 70.000

 Azië 80.000

 Oceanië, Australië en Nieuw-Zeeland 100.000

 Bestemmingen per trein (5)   Miles : 2de klasse 1ste klasse

 Rijsel, Aken, Keulen 7.500 15.000

 Parijs, Marne la Vallée, Düsseldorf 14.000 28.000

 Amsterdam 12.000 24.000

 Frankfurt 15.000 30.000

 Londen, Ashford 15.000 40.000

  Lyon, Marseille, Avignon, Grenoble, Chambéry,  
Moutiers, Bourg-St-Maurice 25.000  50.000
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ALS U HOUDT VAN REIZEN,  
DAN IS DE BEOBANK WORLD TRAVEL 
MASTERCARD DE KAART VOOR U!

Met de World Travel kaart zet u uw aankopen betaald
met de kaart om in miles. En die miles kunt u omruilen
voor vliegtuig- of treintickets. 

En voor elke aanvraag van een World Travel kaart tot en met 
31/03/21, krijgt u een welkomstgeschenk van 5.000 miles(1).

Hoe spaart u miles?
Telkens u een aankoop betaalt met uw kaart, krijgt u miles(2).

Hoe uw miles gebruiken?
De miles zijn niet verbonden aan een specifieke 
luchtvaartmaatschappij. U kiest dus uw bestemming en data 
in alle vrijheid. U vliegt naar om het even welke bestemming.

U kunt zelfs een plaatsje reserveren aan boord van Thalys®, 
Eurostar®, TGV® of ICE®.

Vraag uw Beobank World  
Travel Mastercard online aan  
in 3 eenvoudige stappen

www.beobank.be/worldtravelkaart

Beobank Service Center 
02 626 50 50

1€ uitgegeven = 1 mile

https://www.beobank.be/nl/particulier/apply-online-credit-card/572


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). 

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.

(1)  Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van de 
Beobank World Travel 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/worldtravelkaart

(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 (of 
5.000 miles als u uw reis met miles betaald hebt).

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).

Onontbeerlijk  
voor alle 
reizigers!
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7 VERZEKERINGEN INBEGREPEN  
IN DE BEOBANK WORLD TRAVEL  
MASTERCARD(1)!

Een overzicht van alle dekkingen, uitsluitingen en 
beperkingen vindt u terug in de Algemene voorwaarden

www.beobank.be/worldtravelkaart

Beobank Service Center 02 626 50 50
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