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(1)  Voorbeeld: krediet opening van onbepaalde duur 
van 4.500€. Jaarlijks Kosten percentage van 
12,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 9,68%) met 
een jaarlijkse bijdrage van 60€. 

  Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds 
akkoord. Rentevoeten van kracht op 01/03/2021.

(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 60€

Kredietlijn 4.500€ (bijvoorbeeld)

Cashlimiet 
(in België)

1.000€ per 24u

Cashlimiet 
(in het buitenland)

1.100€ per 24u

Uw betaalreflex voor elke dag 
Voor uw boodschappen
U kunt betalen in miljoenen 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 eigen 
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.

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 één 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 gratis via e-mail en/of sms allerlei berichten over 

uw kredietkaart te ontvangen. Een betere controle van 
uw uitgaven is dus verzekerd. Om u in te schrijven 
op Beobank Alert, ga naar Beobank Online of bel naar 
Beobank Service Center.

• 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


(1)  Geven geen recht op miles: afhalingen in contanten, jaarlijkse bijdrage, kosten, 
interesten, overschrijvingen van de kredietkaartrekening, aankopen van cryptogeld en 
transacties via een tussenpersoon zoals een e-wallet of een betalingsplatform als deze 
aan cash transacties worden gelijkgesteld. U kunt per jaar maximaal 45.000 miles 
sparen en de miles blijven 4 jaar geldig.

(2)  De miles van de Beobank Elite Travel Mastercard zijn niet verbonden aan een 
specifieke luchtvaartmaatschappij. Vliegtickets moeten rechtstreeks gekocht worden 
op de websites van luchtvaartmaatschappijen die officieel als zodanig zijn vermeld 
(volgens de code van hun handelaarscategorie) met de Beobank Elite Travel 
Mastercard om ervoor te zorgen dat de transactie in aanmerking komt voor het 
inwisselen van miles. 

  De miles van de Beobank Elite Travel Mastercard kunnen omgeruild worden bij de 
aankoop van internationale treinticketten. Om in aanmerking te komen voor het 
omruilen van miles, moet het treinticket aangekocht worden met de Beobank Elite 
Travel Mastercard op één van de volgende websites: b-europe.com, thalys.com, 
eurostar.com of be.oui.sncf 

KREDIETKAART

ALS U HOUDT VAN REIZEN,  
DAN IS DE BEOBANK ELITE TRAVEL 
MASTERCARD DE KAART VOOR U!

Met de Beobank Elite Travel Mastercard zet u uw aankopen 
die u betaald hebt met de kaart om in miles. En die miles 
worden omgezet in kortingen op uw aankopen van vlieg- en 
treintickets gedaan met uw Elite Travel Mastercard.

Hoe spaart u miles?
Telkens u een aankoop betaalt met uw kaart, krijgt u miles(1).

Hoe uw miles gebruiken?
•  Raadpleeg uw aantal gespaarde miles op uw 

kredietkaartuittreksel of op Beobank Online.

•  Het inwisselen van miles wordt geactiveerd zodra u 
10.000 miles gespaard hebt.

•  Koop uw vlieg- of treintickets rechtstreeks op het internet 
met uw Beobank Elite Travel Mastercard kredietkaart(2).

•  Ons systeem berekent automatisch het aantal miles dat 
ingeruild kan worden.

•  Miles zullen ingeruild worden vanaf en per schijf van 
10.000 miles.

•  10.000 miles inwisselen = 100 € cashback.

•  Enkele dagen na uw aankoop wordt het bedrag van de 
cashback dat overeenkomt met het aantal ingeruilde 
miles, automatisch gecrediteerd op uw kredietkaart.

Voorbeeld: 

U hebt 30.000 miles gespaard. U koopt een vliegticket van 
250 €. U zult dan 200 € cashback krijgen in ruil voor 20.000 
miles.

1€ uitgegeven = 1 mile

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

www.beobank.be/elitetravelkaart

Beobank Service Center 
02 626 50 50

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


1 Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een Beobank Elite Travel  
Mastercard. Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming Europ Assistance Belgium, 
BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Triomflaan 172, 1160 Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA,  
verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 
Gennevilliers, Frankrijk (451 366 405 RCS Nanterre), erkend onder code 0888 voor de takken 1, 9, 13, 
16 en 18, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Europ 
Assistance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-voorschriften. U vindt 
de privacyverklaring op: www.europ-assistance.be/nl/privacy. Elke klacht kan worden gericht aan de 
Complaints Officer, complaints@europ-assistance.be, tel.: 02/ 541 90 48 of aan de Ombudsman van de  
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer info  
rond de definities, dekkingen, waarborgen, vergoedingen, uitsluitingen en aangifteprocedures na scha-
de. Bij geschillen hebben de Algemene Voorwaarden van de verzekeringen voorrang op deze website.

2 Alle verplaatsingen van de kaarthouder, diens partner en kinderen jonger dan 23 jaar naar een 
buitenlandse bestemming voor een periode van maximaal 90 opeenvolgende dagen, indien alle 
kosten voor vervoer (en/of voor verblijf in het kader van een reisannulatieverzekering) werden betaald 
met de kaart.

3  Indien u kan aantonen dat de betalingen met uw Beobank Elite Travel Mastercard werden uitgevoerd. 
De originele kastickets worden als aankoopbewijs beschouwd.

4  Met uitsluiting van mobiele telefoons. Een volledige lijst van uitzonderingen en beperkingen vindt u in 
de Algemene Voorwaarden.

8 INBEGREPEN VERZEKERINGEN 
Met uw Beobank Elite Travel Mastercard kredietkaart geniet u automatisch van 8 exclusieve 
verzekeringen(1), zonder bijkomende kosten. Zorgeloos reizen! 

Download hier de Algemene Voorwaarden  
voor de verzekeringen gekoppeld aan de  

Beobank Elite Travel Mastercard.
www.beobank.be/elitetravelkaart

Beobank Service Center 02 626 50 50
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Onontbeerlijk  
voor alle 
reizigers!

    Reisannulatie- of reis-
onderbrekingsverzekering(2)

De annulatieverzekering verbonden aan uw Beobank Elite Travel 
Mastercard vergoedt niet-recupereerbare kosten te uwen laste:
• bij annulatie of onderbreking van uw reis;
• omwille van ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van 

uzelf of een rechtstreeks familielid;
• bij schade aan uw woning of werkplek binnen 10 dagen vóór 

vertrek indien de ernst ervan uw aanwezigheid vereist;
• bij verlies of diefstal van uw identiteitspapieren (paspoort of 

identiteitskaart) binnen 30 dagen vóór vertrek indien u uw reis 
daardoor moest annuleren;

• voor een bedrag tot 6.000 euro per schadedossier en per jaar;
• op voorwaarde dat uw reis 100 % werd betaald met uw 

kredietkaart.
• na aftrek van een franchise van 50 euro per schadedossier. 

Download hier het Aangifteformulier in het kader van de 
reisannulatieverzekering.

 Internationale reisbijstand(2)

Uw Beobank Elite Travel Mastercard biedt u: bijstand in het 
buitenland (24/24 uur bereikbaar), medische diensten (evacuatie 
en repatriëring, verzending van geneesmiddelen, voorschot op 
een provisie bij ziekenhuisopname, …), juridische diensten 
(rechtsbijstand en borgstelling) en persoonlijke diensten 
(vertaaldienst, dringende berichten naar uw naasten, …).

 Reisongevallenverzekering(2)

Vliegtuig, trein, boot: betaal uw vervoertickets met uw Beobank 
Elite Travel Mastercard. De verzekering komt tussen:
• bij overlijden of blijvende volledige invaliditeit na een ongeval 

tijdens het transport;
• voor een bedrag tot 250.000 euro;
• eveneens ten voordele van uw partner en uw kinderen jonger 

dan 23 jaar die samen met u of apart reizen.

Download hier het Aangifteformulier in het kader van de 
Reisongevallenverzekering.

 
 Verzekering vertraging en verlies van 
bagage

U vertrekt op reis(2) en bereikt uw bestemming zonder uw 
bagage. Bijzonder vervelend! Wees gerust, uw Beobank Elite 
Travel Mastercard vangt de ongemakken op. De verzekering 
komt tussen:
• voor uw aankoop van basisbenodigdheden, betaald met uw 

kredietkaart(3);
• indien uw bagage meer dan 4 uur vertraging heeft;
• voor een bedrag tot 350 euro voor aankopen in de eerste  

48 uur na aankomst;
• en tot 650 euro in de 48 uur daarna (indien uw bagage als 

definitief verloren wordt beschouwd).

Download hier het Aangifteformulier in het kader van de 
verzekering Vertraging en verlies van bagage.

   Verzekering vlucht- of 
internationale treinvertraging en 
gemiste aansluiting

Dankzij uw Beobank Elite Travel Mastercard, ontvangt u een 
vergoeding tot 250 euro(3) (maaltijden, drankjes en hotel) bij 
vertraging (van 4 uur of meer) of annulatie van uw internationale 
vlucht of treinrit, indien u aan boord werd geweigerd of indien u 
tijdens uw reis(2) aansluitingen miste. Uiteraard op voorwaarde 

dat u die uitgaven met uw kaart betaalde.

Download hier het Aangifteformulier in het kader van de 
verzekering vlucht- of internationale treinvertraging en 
gemiste aansluiting.

 Aankoopverzekering
Zowel in België als in het buitenland betaalt u uw aankopen met 
uw kredietkaart. Gelijk heeft u! Aankopen(4) ter waarde van 
minstens 50 euro die u met uw kaart betaalde, zijn immers 
automatisch verzekerd:
• gedurende 200 dagen na de aankoopdatum;
• bij diefstal na inbraak of agressie, of accidentële schade;
• tot 3.000 euro per jaar.

Download hier het Aangifteformulier in het kader van de 
aankoopverzekering.

 Safe online
Met uw Beobank-kaart winkelt u veilig via uw PC, tablet of 
smartphone. 

Wordt een nieuw product ter waarde van minimaal 50 euro dat 
online (maar niet via een veilingsite) werd gekocht op een in de 
Europese Unie of in de Verenigde Staten gehoste site niet of 
beschadigd geleverd, dan gaat de verzekering met de verkoper 
op zoek naar een bevredigende oplossing. 
De verzekering Safe Online komt tussen: 
• wanneer geen oplossing werd gevonden;
• tot 1.250 euro per schadedossier en per jaar.

Download hier het Aangifteformulier in het kader van de 
verzekering Safe Online.

  Materiële schade aan een 
huurvoertuig

• Bij materiële schade aan een voor maximaal 31 dagen 
gehuurd voertuig worden de herstelkosten gedekt voor het 
bedrag van de franchise vermeld in het huurcontract.

• Bij diefstal van het voertuig tijdens de huurperiode wordt het 
bedrag van de u aangerekende franchise gedekt.

• Maximaal 1.000 euro per jaar.
• Franchise van 50 euro.

Download hier het Aangifteformulier voor materiële schade 
aan een huurvoertuig.

http://www.beobank.be/worldtravelkaart
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte_gemiste_aansluiting_-nl_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte_gemiste_aansluiting_-nl_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte-annul_onderbrek-_nl_-_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte-annul_onderbrek-_nl_-_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte-_vertraging_en_verlies_bagage-nl_-_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte-_vertraging_en_verlies_bagage-nl_-_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte_gemiste_aansluiting_-nl_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte_gemiste_aansluiting_-nl_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte_gemiste_aansluiting_-nl_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifteformulier_aankoopverzekering_8.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifteformulier_aankoopverzekering_8.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeformulier-safe_online_-_nl_4.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeformulier-safe_online_-_nl_4.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte-cdw_-_nl_1.pdf
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-03/schadeaangifte-cdw_-_nl_1.pdf

