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Vrijheid en flexibiliteit
•	U geniet van een comfortabele kredietlijn op maat(1).
Ideaal voor uw dagelijkse én onverwachte uitgaven.
4563 7512 3412 3456
DOMINIQUE PEETERS
955123456789

08/24

•	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.
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•	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 kredietkaart hoort, krijgt u toegang tot onze online diensten,
maar kunt u ook uw aankopen op het internet bevestigen.

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
Verified by Visa 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.

•	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.

Bijdrage / jaar

5€

Kredietlijn

3.800€ (bijvoorbeeld)

Cashlimiet
(in België)

1.000€ per 24u

Cashlimiet
(in het buitenland)

1.100€ per 24u

(1) Voorbeeld:

kredietopening van onbepaalde duur

van 3.800€. Jaarlijks Kostenpercentage van
11,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 11,21%)
met een jaarlijkse bijdrage van 5€.

	Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds
akkoord. Rentevoeten van kracht op 10/05/2021.
(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 25€; in dat geval, betaalt u dit lagere bedrag), vermeerderd met de
jaarlijkse bijdrage.
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ZIN OM U TE ONDERSCHEIDEN?
DAN IS DE BEOBANK VISA GOLD KAART VOOR U!
Bekijk het leven door een gouden bril en geniet van de
privileges van Visa Gold.

DIT IS ZO BIJZONDER AAN DE
GOLD KREDIETKAART:
•	Meer financiële vrijheid met een hogere kredietopening
(vanaf 3.000€).
•	Meer zekerheid, dankzij onze 3 exclusieve verzekeringen.
Zonder extra kosten! (1)

Aankoopverzekering
Een exclusieve aankoopverzekering die u extra beschermt.
Aankopen die u met uw Beobank-kredietkaart betaalt, zijn
verzekerd tegen gekwalificeerde diefstal en accidentële schade(1).
De aankoopverzekering dekt uw aankopen:
• ter waarde van minimaal 50 euro die u met uw kaart betaalt,
zowel in België als in het buitenland;
• bij diefstal na inbraak of agressie, of accidentële schade;
• gedurende 200 dagen na de aankoopdatum;
• tot 3.000 euro per jaar.
Download hier het Aangifteformulier in het kader van de
aankoopverzekering.

Verlengde garantie
Een extra jaar garantie voor elektrische en elektronische
toestellen en informatica-apparatuur.
De oorspronkelijke garantie wordt met een jaar uitgebreid
(bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie) voor heel wat
huishoudtoestellen (‘witte’ producten), elektronische audio- en
videoapparatuur (‘bruine’ producten) en informaticaproducten
voor privégebruik (‘grijze’ producten’) (2).
De verzekering Verlengde Garantie dekt:
• toestellen met een waarde van minimaal 50 euro, gekocht in
een winkel in België en betaald met uw Beobank-kredietkaart ;
• tot 2.000 euro per schadedossier en per jaar.
Download hier het Aangifteformulier in het kader van de
verzekering Verlengde Garantie.

Safe online
Met uw Beobank-kaart winkelt u veilig via uw PC, tablet of
smartphone, zowel in België als in het buitenland.
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.
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Vraag uw Beobank
Visa Gold online aan in
een paar stappen
www.beobank.be
Beobank Service Center

02 622 20 00

Download hier de Algemene Voorwaarden voor de
verzekeringen gekoppeld aan de Beobank Visa Gold
www.beobank.be
Beobank Service Center 02 622 20 00
(1)	Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van een
Beobank Visa Gold. Deze dekkingen worden onderschreven bij de onderneming
Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, TKantersteen 47, 1000
Brussel, Belgisch filiaal van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met
maatschappelijke zetel te 2, rue Pillet-Will te 75009 Parijs, Frankrijk (451 366 405 RCS
Parijs), 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 schade.
Bij geschillen hebben de Algemene Voorwaarden van de verzekeringen voorrang op deze
website.
(2) Met uitsluiting van mobiele telefoons. Een volledige lijst van uitzonderingen en
beperkingen vindt u in de Algemene Voorwaarden.
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3 INBEGREPEN
VERZEKERINGEN !(1)

