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Dit overzicht ligt ter beschikking in alle verkooppunten van Beobank NV/SA.
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I.a. De betaalrekening
I.a.1. De betaalrekening in euro
I. De Plus rekening
1) Maandelijks forfait (incl. BTW)

In dit forfait zijn de volgende diensten inbegrepen:
- Opening/afsluiting
- Beheren van de rekening
- 2 debetkaarten titularis of medetitularis
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in euro in
de SEPA-zone (uitgezonderd instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde
dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal verrichtingen in euro in de SEPA-zone
aan het loket (verrichtingen gespecifieerd in het punt 2
“Verrichtingen in euro aan het loket of aangevraagd via
Secure Messaging”)
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan ATM of
Beobank SelfBanking en betalingen in euro in de SEPA-zone
- Toegang tot Beobank SelfBanking
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen kaart
- Maandelijks rekeninguittreksel in elektronisch of
papieren formaat
- Verzekeringspakket **

2) Verrichtingen in euro aan het loket of
aangevraagd via Secure Messaging

Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl. BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl. BTW)

3) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten (incl. BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

4) Kaarten
4.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart titularis of medetitularis
(incl. BTW)
Maandelijkse kosten debetkaart mandataris (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen kaart (incl.
BTW)

4.2. Kredietkaart
5 Creditrente

Tarief

Opmerkingen

,00€ (1) (2) *

Deze rekening kan enkel geopend
worden door klanten vanaf 18 jaar.
Cf. getrouwheidsbonus pag. 19
(1) 2,00€ incl. BTW (betalings- en
ontvangstverrichtingen, toegang
tot ATM, Beobank SelfBanking,
Beobank Online, Beobank Mobile,
enz.) + 1,00€ BTW vrijgesteld
(andere kosten, bv. opening,
afsluiting, beheren van de
rekening, verzekeringspakket).
(2) De bijdrage wordt in het begin
van de maand aangerekend voor
de voorbije kalendermaand; elke
aangevatte maand wordt
beschouwd als een hele maand.
* Aanpassing van het maandelijkse
forfait van 3,00€ naar 4,00€ (3,00€
incl. BTW + 1,00€ BTW vrijgesteld)
vanaf 1 maart 2022.
** De klanten kunnen gebruik
maken van deze verzekeringen tot
30 april 2022.

Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Max. 9,99€ per transactie

3,35€ + 2% van het bedrag van de transactie
0,60€ + 2% van het bedrag van de transactie

De toegepaste wisselkoers voor
verrichtingen buiten de eurozone,
binnen de Europese Unie, is
gebaseerd op de referentiekoers
van de Europese Centrale Bank.
(3) Per kaart.

2 kaarten inbegrepen in het maandelijkse
forfait
1,50€ per bijkomende kaart (2)
1,50€ (2) (3)
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Niet gekoppeld aan betaalrekening
0,00%
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6) Debetrente

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld van BTW)

6.1 Geoorloofde debetstand
Financiële reserve
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

8,50%
9,30%

6.2 Overschrijding

9,30%

7) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

8) Rekeningverzekering

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld van BTW)

1,55€ per trimester per rekening per verzekerde

II. De Go rekening
De Club rekening (geopend vanaf 01/05/2016)


D = datum waarop de
transactie op de rekening van
Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.

D+0
D+0
D+1
D+0

Tarief

Opmerkingen

Geen nieuwe openingen van Club rekeningen meer sinds 1 april 2021.

1) Maandelijks forfait (incl. BTW)

In dit forfait zijn de volgende diensten inbegrepen:
- Opening/afsluiting
- Beheren van de rekening
- 1 debetkaart titularis of medetitularis
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in euro in
de SEPA-zone (uitgezonderd instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde
dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan ATM** of
Beobank SelfBanking en betalingen in euro in de SEPAzone
- Toegang tot Beobank SelfBanking
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Maandelijks rekeninguittreksel in elektronisch formaat

2) Verrichtingen aan het loket of aangevraagd via
Secure Messaging
Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl. BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl. BTW)

3) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten (incl. BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

0,00€ *

Deze rekening kan enkel geopend worden
door klanten van 18 jaar en ouder.
* Vanaf 1 maart 2022: maandelijkse kost van
0,50€ (vrijgesteld van BTW) per medetitularis
en/of mandataris vanaf de tweede titularis
en voor elke mandataris op de Go rekening.
** Vanaf 1 maart 2022: kost van
0,50€/geldopneming (incl. BTW) aan ATM’s
van andere banken in de SEPA-zone met de
debetkaart die aan de Go rekening is
gekoppeld, vanaf de 5de geldopneming in
dezelfde maand.

(1) Per transactie.

1,50€ (1)
1,50€ (1)
1,50€ (1)
Max. 9,99€ per transactie

3,35€ + 2% van het bedrag van de
transactie
0,60€ + 2% van het bedrag van de
transactie

De toegepaste wisselkoers voor verrichtingen
buiten de eurozone, binnen de Europese
Unie, is gebaseerd op de referentiekoers van
de Europese Centrale Bank.
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4) Kaarten
4.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart titularis of medetitularis
(incl. BTW)
Maandelijkse kosten debetkaart mandataris (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen kaart (incl.
BTW)

4.2. Kredietkaart
5) Creditrente

1 kaart inbegrepen in het
maandelijkse forfait
1,50€ per bijkomende kaart (2)
1,50€ (2) (3)
8,00€

(2) De bijdrage wordt in het begin van de
maand aangerekend voor de voorbije
kalendermaand; elke aangevatte maand
wordt beschouwd als een hele maand.
(3) Per kaart.

Niet gekoppeld aan betaalrekening
0,00%

6) Debetrente

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld van BTW)

6.1 Geoorloofde debetstand
Financiële reserve
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

8,50%
9,30%

6.2 Overschrijding

9,30%

7) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

8) Rekeningverzekering

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld van BTW)

III. De Jump rekening
1) Maandelijks forfait (incl. BTW)

In dit forfait zijn de volgende diensten inbegrepen:
- Opening/afsluiting
- Beheren van de rekening
- 1 debetkaart titularis of medetitularis
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in euro in de
SEPA-zone (uitgezonderd instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal verrichtingen in euro in de SEPA-zone
aan het loket (verrichtingen gespecifieerd in het punt 2
“Verrichtingen in euro aan het loket of aangevraagd via
Secure Messaging”)
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan ATM of
Beobank SelfBanking en betalingen in euro in de SEPA-zone
- Toegang tot Beobank SelfBanking
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Maandelijks rekeninguittreksel in elektronisch formaat (1)

D+0
D+0
D+1
D+0

D = datum waarop de transactie op de
rekening van Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.

1,55€ per trimester per rekening
per verzekerde

Tarief

Opmerkingen

0,00€

Deze rekening kan enkel geopend worden
door klanten van 12 tot en met 26 jaar.
Tijdens de maand januari volgend op de 27ste
verjaardag van de klant wordt de rekening
automatisch omgezet naar een Go rekening.
(1) Minderjarige klanten krijgen 1 gratis
papieren rekeninguittreksel per klant per
maand.
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2) Verrichtingen in euro aan het loket of
aangevraagd via Secure Messaging

Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl. BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl. BTW)

3) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten (incl. BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

4) Kaarten
4.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart titularis of medetitularis
(incl. BTW)
Maandelijkse kosten debetkaart mandataris (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen kaart (incl.
BTW)

4.2. Kredietkaart
5 Creditrente

0,00€
0,00€
0,00€
Max. 9,99€ per transactie

3,35€ + 2% van het bedrag van de
transactie
0,60€ + 2% van het bedrag van de
transactie

1 kaart inbegrepen in het
maandelijkse forfait
1,50€ per bijkomende kaart (2)
1,50€ (2) (3)
8,00€

(4) Geoorloofde debetstand/
overschrijding vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

8,50%
9,30%

6.2 Overschrijding (4)

9,30%

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

8) Rekeningverzekering (5)

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld
van BTW)

(3) Per kaart.

0,00%

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld van BTW)

7) Valutadata

(2) De bijdrage wordt in het begin van de
maand aangerekend voor de voorbije
kalendermaand; elke aangevatte maand
wordt beschouwd als een hele maand.

Niet gekoppeld aan betaalrekening

6) Debetrente

6.1 Geoorloofde debetstand (4)
Financiële reserve

De toegepaste wisselkoers voor verrichtingen
buiten de eurozone, binnen de Europese
Unie, is gebaseerd op de referentiekoers van
de Europese Centrale Bank.

D+0
D+0
D+1
D+0

1,55€ per trimester per rekening
per verzekerde

D = datum waarop de transactie op de
rekening van Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.

(5) Geen inschrijvingen voor minderjarige
klanten.
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IV. De Universele Bankdienst rekening
1) Bijdrage voor het beheren van de rekening

Tarief

- Opening/afsluiting
- Maandelijkse bijdrage voor het beheren (vrijgesteld van
BTW)

0,00€
1,00€ (1)

2) Maandelijks forfait (incl. BTW)

3,50€ (1)

Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl. BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl. BTW)

4) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten (incl. BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

5) Kaarten
5.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart titularis of medetitularis
(incl. BTW)
Maandelijkse kosten debetkaart mandataris (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen kaart (incl.
BTW)

5.2. Kredietkaart
6) Creditrente

Deze rekening kan enkel geopend
worden door klanten van 18 jaar en
ouder.
(1) De bijdrage wordt in het begin
van de maand aangerekend voor de
voorbije kalendermaand; elke
aangevatte maand wordt beschouwd
als een hele maand.

In dit forfait zijn de volgende diensten inbegrepen:
- 1 debetkaart titularis of medetitularis
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in euro in de
SEPA-zone (uitgezonderd instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal verrichtingen in euro in de SEPA-zone aan
het loket (verrichtingen gespecifieerd in het punt 3
“Verrichtingen in euro aan het loket of aangevraagd via
Secure Messaging”)
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan ATM of
Beobank SelfBanking en betalingen in euro in de SEPA-zone
- Toegang tot Beobank SelfBanking
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Maandelijks rekeninguittreksel in elektronisch formaat (2)

3) Verrichtingen in euro aan het loket of aangevraagd
via Secure Messaging

Opmerkingen

(2) Raadpleeg de rubriek III
“Terbeschikkingstelling van de
briefwisseling” voor het tarief van
papieren uittreksels.

Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Max. 9,99€ per transactie

3,35€ + 2% van het bedrag van de
transactie
0,60€ + 2% van het bedrag van de
transactie

De toegepaste wisselkoers voor
verrichtingen buiten de eurozone,
binnen de Europese Unie, is
gebaseerd op de referentiekoers van
de Europese Centrale Bank.
(3) Per kaart.

1 kaart inbegrepen in het maandelijkse
forfait
1,50€ per bijkomende kaart (1)
1,50€ (1) (3)
8,00€
Niet gekoppeld aan betaalrekening
0,00%
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7) Debetrente

(4) Geen nieuwe inschrijvingen meer.
(5) Geoorloofde debetstand lager
dan 1.250€ en terugbetaling van het
debetsaldo minstens éénmaal per 30
dagen.

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld van BTW)

7.1 Geoorloofde debetstand
- Financiële reserve
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

- 1 maand (4) (5)

8,50%
9,30%

Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

9,30%
9,30%

7.2 Overschrijding

9,30%

8) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

9) Rekeningverzekering

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld van BTW)

V. De Voordeel Plus rekening
De Club rekening


D = datum waarop de transactie op
de rekening van Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.

D+0
D+0
D+1
D+0

1,55€ per trimester per rekening per
verzekerde

Tarief

Opmerkingen

Geen nieuwe openingen meer sinds 1 mei 2016.

1) Maandelijks forfait (incl. BTW)

In dit forfait zijn de volgende diensten inbegrepen:
- Afsluiting
- Beheren van de rekening
- 2 debetkaarten titularis of medetitularis
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in euro in
de SEPA-zone (uitgezonderd instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde
dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal verrichtingen in euro in de SEPA-zone
aan het loket (verrichtingen gespecifieerd in het punt 2
“Verrichtingen in euro aan het loket of aangevraagd via
Secure Messaging”)
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan ATM of
Beobank SelfBanking en betalingen in euro in de SEPA-zone
- Toegang tot Beobank SelfBanking
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Elektronische rekeninguittreksels (1)

2) Verrichtingen in euro aan het loket of
aangevraagd via Secure Messaging

Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl. BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl. BTW)

0,00€

(1) Papieren uittreksels: 1,50 euro per
uittreksel, behalve voor Voordeel Plus
rekeningen geopend vóór 11/2012.

0,00€
0,00€
0,00€
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3) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten (incl. BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

4) Kaarten
4.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart titularis of medetitularis
(incl. BTW)
Maandelijkse kosten debetkaart mandataris (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen kaart (incl.
BTW)

4.2. Kredietkaart
5) Creditrente

Max. 9,99€ per transactie

3,35€ + 2% van het bedrag van de
transactie
0,60€ + 2% van het bedrag van de
transactie

De toegepaste wisselkoers voor verrichtingen
buiten de eurozone, binnen de Europese Unie,
is gebaseerd op de referentiekoers van de
Europese Centrale Bank.
(2) Per kaart.

2 kaarten inbegrepen in het
maandelijkse forfait
1,50€ per bijkomende kaart (3)
1,50€ (2) (3)
8,00 €

(3) De bijdrage wordt in het begin van de
maand aangerekend voor de voorbije
kalendermaand; elke aangevatte maand wordt
beschouwd als een hele maand.

Niet gekoppeld aan
Betaalrekening
0,00%

6) Debetrente

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld van BTW)

6.1 Geoorloofde debetstand
Financiële reserve
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

8,50%
9,30%

6.2 Overschrijding

9,30%

7) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

8) Rekeningverzekering

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld van BTW)

D+0
D+0
D+1
D+0

D = datum waarop de transactie op de
rekening van Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.

1,55€ per trimester per rekening
per verzekerde
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VI. De Beobank rekening


Tarief

Opmerkingen

Geen nieuwe openingen meer sinds 1 mei 2016.

1) Maandelijks forfait

9,00€ (1) (2) (3) (4)

In dit forfait zijn de volgende diensten inbegrepen:
- Afsluiting
- Beheren van de rekening
- 2 debetkaarten titularis of medetitularis
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in euro
in de SEPA-zone (uitgezonderd
instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde
dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan ATM
of Beobank SelfBanking en betalingen in euro in de
SEPA-zone
- Toegang tot Beobank SelfBanking
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Elektronische rekeninguittreksels

2) Verrichtingen aan het loket of aangevraagd
via Secure Messaging
Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl. BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl. BTW)

3) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten (incl.
BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

4) Kaarten
4.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart titularis of
medetitularis (incl. BTW)
Maandelijkse kosten mandataris kaart (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen kaart
(incl. BTW)

4.2. Kredietkaart
5) Creditrente

(1) De bijdrage wordt in het begin van de maand
aangerekend voor de voorbije kalendermaand; elke
aangevatte maand wordt beschouwd als een hele
maand.
(2) De aanrekening vervalt indien het totaal van de
creditsaldi op alle depositoproducten (met inbegrip
van effectenrekeningen) van de hoofd-rekeninghouder
bij Beobank minstens 10.000€ bedroeg op de laatste
werkdag van de vorige maand.
(3) De aanrekening vervalt indien de rekeninghouder
maximaal 30 jaar oud is. De rekening zal de tarificatie
van de Beobank rekening volgen vanaf de 31ste
verjaardag van de titularis.
(4) 2,00€ incl. BTW (betalings- en
ontvangstverrichtingen, toegang tot ATM, Beobank
SelfBanking, Beobank Online, Beobank Mobile, enz.) +
7,00€ BTW vrijgesteld (andere kosten, bv. beheren van
de rekening).

1,50€ (5)
1,50€ (5)
1,50€ (5)

(5) Per transactie. Indien het totaal van de creditsaldi
op alle depositoproducten (met inbegrip van
effectenrekeningen) van de hoofd-rekeninghouder bij
Beobank minstens 10.000€ bedroeg op de laatste
werkdag van de vorige maand, wordt geen
transactiekost aangerekend.
Max. 9,99€ per transactie

3,35€ + 2% van het bedrag van
de transactie
0,60€ + 2% van het bedrag van
de transactie

De toegepaste wisselkoers voor verrichtingen buiten
de eurozone, binnen de Europese Unie, is gebaseerd
op de referentiekoers van de Europese Centrale Bank.

(6) Per kaart.

2 kaarten inbegrepen in het
maandelijkse forfait
1,50€ per bijkomende kaart (1)
1,50€ (1) (6)
8,00€
Niet gekoppeld aan
betaalrekening
0,00%
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6) Debetrente

(7) Geoorloofde debetstand lager dan 1.250€ en

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld van
BTW)

terugbetaling van het debetsaldo minstens éénmaal
per 90 dagen.

6.1 Geoorloofde debetstand
- Financiële reserve

(8) Geen nieuwe inschrijving.

Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

- Tijdelijke betaalreserve (7) (8)
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

- Financiële reserve - 3 maanden (7) (8)
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

6.2 Overschrijding
7) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

8) Rekeningverzekering

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld van
BTW)

VII. De Comfort rekening


8,50%
9,30%

(9) Tussen 9,30% en 10,40%.

9,50%
10,40%

9,50%
10,40%
Maximum 10,40% (9)

D+0
D+0
D+1
D+0

D = datum waarop de transactie op de rekening van
Beobank wordt gecrediteerd/gedebiteerd.

1,55€ per trimester per
rekening per verzekerde

Tarief

Opmerkingen

Geen nieuwe openingen meer sinds 1 mei 2016.

1) Maandelijks forfait

In dit forfait zijn de volgende diensten
inbegrepen:
- Afsluiting
- Beheren van de rekening
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in
euro in de SEPA-zone (uitgezonderd
instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center
(geautomatiseerde dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking*
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan
ATM of Beobank SelfBanking en betalingen in
euro in de SEPA-zone*
- Toegang tot Beobank SelfBanking*
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Elektronische rekeninguittreksels

4,00€ (1) (2)

(1) De bijdrage wordt in het begin van de maand
aangerekend voor de voorbije kalendermaand; elke
aangevatte maand wordt beschouwd als een hele
maand.
(2) 2,00€ incl. BTW (betalings- en ontvangstverrichtingen,
toegang tot ATM*, Beobank SelfBanking*, Beobank
Online, Beobank Mobile, enz.) + 2,00€ BTW vrijgesteld
(andere kosten, bv. beheren van de rekening).
(*gekoppeld aan de inschrijving van een debetkaart)
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2) Verrichtingen aan het loket of
aangevraagd via Secure Messaging

Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl.
BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl.
BTW)

3) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten
(incl. BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

4) Kaarten
4.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen
kaart (incl. BTW)

4.2. Kredietkaart
5) Creditrente

1,50€ (3)
1,50€ (3)
1,50€ (3)

Max. 9,99€ per transactie

3,35 € + 2% van het bedrag van de
transactie
0,60 € + 2% van het bedrag van de
transactie

1,50€ (1) (4)
8,00€
Niet gekoppeld aan betaalrekening
0,00%
(5) Geoorloofde debetstand lager dan 1.250€ en
terugbetaling van het debetsaldo minstens éénmaal per
90 dagen.

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld
van BTW)

Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

- Tijdelijke betaalreserve (5) (6)
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

- Financiële reserve - 3 maanden (5) (6)
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

6.2 Overschrijding
7) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

8) Rekeningverzekering

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld
van BTW)

De toegepaste wisselkoers voor verrichtingen buiten de
eurozone, binnen de Europese Unie, is gebaseerd op de
referentiekoers van de Europese Centrale Bank.
(4) Per kaart.

6) Debetrente

6.1 Geoorloofde debetstand
- Financiële reserve

(3) Per transactie. Indien het totaal van de creditsaldi op
alle depositoproducten (met inbegrip van
effectenrekening) van de hoofd-rekeninghouder bij
Beobank minstens 10.000€ bedroeg op de laatste
werkdag van de vorige maand, wordt geen transactiekost
aangerekend.

(6) Geen nieuwe inschrijving.
(7) Tussen 9,30% en 10,40%.

8,50%
9,30%
9,50%
10,40%
9,50%
10,40%
Maximum 10,40% (7)

D+0
D+0
D+1
D+0

D = datum waarop de transactie op de rekening van
Beobank wordt gecrediteerd/gedebiteerd.

1,55€ per trimester per rekening
per verzekerde
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VIII. De Classic rekening


Tarief

Opmerkingen

9,00€ (1) (2) (3)

(1) De bijdrage wordt in het begin van de maand
aangerekend voor de voorbije kalendermaand; elke
aangevatte maand wordt beschouwd als een hele maand.

Geen nieuwe openingen meer sinds 1 mei 2016.

1) Maandelijks forfait

In dit forfait zijn volgende diensten inbegrepen:
- Afsluiting
- Beheren van de rekening
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in
euro in de SEPA-zone (uitgezonderd
instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center
(geautomatiseerde dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking*
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan
ATM of Beobank SelfBanking en betalingen in
euro in de SEPA-zone*
- Toegang tot Beobank SelfBanking*
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Elektronische rekeninguittreksels

2) Verrichtingen aan het loket of
aangevraagd via Secure Messaging

Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl.
BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl.
BTW)

3) Verrichtingen buiten de eurozone met de
debetkaart
Geldopneming in andere valuta aan automaten
(incl. BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

4) Kaarten
4.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen
kaart (incl. BTW)

4.2. Kredietkaart
5) Creditrente

(2) De aanrekening vervalt indien het totaal van de
creditsaldi op alle depositoproducten (met inbegrip van
effectenrekeningen) van de hoofd-rekeninghouder bij
Beobank minstens 10.000€ bedroeg op de laatste
werkdag van de vorige maand.
(3) 2,00€ incl. BTW (betalings- en ontvangstverrichtingen,
toegang tot ATM*, Beobank SelfBanking*, Beobank
Online, Beobank Mobile, enz.) + 7,00€ BTW vrijgesteld
(andere kosten, bv. beheren van de rekening).
(*gekoppeld aan de inschrijving van een debetkaart)

1,50€ (4)
1,50€ (4)
1,50€ (4)

Max. 9,99€ per transactie

3,35 € + 2% van het bedrag van
de transactie
0,60 € + 2% van het bedrag van
de transactie

De toegepaste wisselkoers voor verrichtingen buiten de
eurozone, binnen de Europese Unie, is gebaseerd op de
referentiekoers van de Europese Centrale Bank.

(5) Per kaart.

1,50€ (1) (5)
8,00€
Niet gekoppeld aan
betaalrekening
0,00%

6) Debetrente

(6) Geoorloofde debetstand lager dan 1.250€ en
terugbetaling van het debetsaldo minstens éénmaal per
90 dagen.

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld
van BTW)

6.1 Geoorloofde debetstand
- Financiële reserve - 3 maanden (6) (7)

(4) Per transactie. Indien het totaal van de creditsaldi op
alle depositoproducten (met inbegrip van
effectenrekening) van de hoofd-rekeninghouder bij
Beobank minstens 10.000€ bedroeg op de laatste
werkdag van de vorige maand, wordt geen transactiekost
aangerekend.

(7) Geen nieuwe inschrijvingen meer.

Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

9,50%
10,40%

6.2 Overschrijding

10,40%
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7) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

8) Rekeningverzekering

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld
van BTW)

D+0
D+0
D+1
D+0

1,55€ per trimester per rekening
per verzekerde

IX. De betaalrekening – Excellence
voorwaarden


D = datum waarop de transactie op de rekening van
Beobank wordt gecrediteerd/gedebiteerd.

Tarief

Opmerkingen

Geen nieuwe openingen meer sinds 1 mei 2016.

1) Maandelijks forfait (incl. BTW)

3,00€ (1) (2)

In dit forfait zijn de volgende diensten inbegrepen:
- Afsluiting
- Beheren van de rekening
- 1 debetkaart titularis of medetitularis
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in euro
in de SEPA-zone (uitgezonderd instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde
dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal verrichtingen in euro in de SEPAzone aan het loket (verrichtingen gespecifieerd in het
punt 2 “Verrichtingen in euro aan het loket of
aangevraagd via Secure Messaging”)
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan ATM
of Beobank SelfBanking en betalingen in euro in de
SEPA-zone
- Toegang tot Beobank SelfBanking
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Elektronische rekeninguittreksels

2) Verrichtingen aan het loket of aangevraagd
via Secure Messaging
Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl. BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl. BTW)

3) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten (incl.
BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

(1) 2,00€ incl. BTW (betalings- en
ontvangstverrichtingen, toegang tot ATM,
Beobank SelfBanking, Beobank Online,
Beobank Mobile, enz.) + 1,00€ BTW
vrijgesteld (andere kosten, bv. afsluiting,
beheren van de rekening).
(2) De bijdrage wordt in het begin van de
maand aangerekend voor de voorbije
kalendermaand; elke aangevatte maand
wordt beschouwd als een hele maand.
Cf. getrouwheidsbonus pag. 19

Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Max. 9,99€ per transactie

3,35€ + 2% van het bedrag van de
transactie
0,60€ + 2% van het bedrag van de
transactie

De toegepaste wisselkoers voor
verrichtingen buiten de eurozone, binnen
de Europese Unie, is gebaseerd op de
referentiekoers van de Europese Centrale
Bank.
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4) Kaarten
4.1. Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart titularis of medetitularis
(incl. BTW)
Maandelijkse kosten debetkaart mandataris (incl. BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen kaart (incl.
BTW)

4.2. Kredietkaart
5) Creditrente

(3) Per kaart.

1 kaart inbegrepen in het
maandelijkse forfait
1,50€ per bijkomende kaart (2)
1,50€ (2) (3)
8,00€
Niet gekoppeld aan betaalrekening
0,00%

6) Debetrente

(4) Geen nieuwe inschrijvingen meer.
(5) Geoorloofde debetstand lager dan
1.250€ en terugbetaling van het debetsaldo
minstens éénmaal per 30 dagen.

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet (vrijgesteld van BTW)

6.1 Geoorloofde debetstand
- 1 maand (4) (5)
Tot het bedrag van de lijn
Boven het bedrag van de lijn

8,00%
8,80%

6.2 Overschrijding

8,80%

7) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

8) Rekeningverzekering

- Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld van BTW)

X. Investor account


D+0
D+0
D+1
D+0

D = datum waarop de transactie op de
rekening van Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.

1,55€ per trimester per rekening
per verzekerde

Tarief

Opmerkingen

Geen nieuwe openingen meer sinds 1 mei 2016.

1) Bijdrage voor het beheren van de rekening
- Afsluiting
- Maandelijkse bijdrage voor het beheren
(vrijgesteld van BTW)
- Elektronische rekeninguittreksels

0,00€
0,00€

2) Creditrente

0,00%

3) Debetrente

- Nalatigheidsinteresten
- Intrestafrekening

4) Valutadata

- Alle verrichtingen

0,00€

8,80%
Maandelijks

D+0

D = datum waarop de transactie op de
rekening van Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.
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XI. Geïndividualiseerde rekening


Tarief

Opmerkingen

Geen nieuwe openingen meer sinds 1 mei 2016.

1) Bijdrage voor het beheren van de rekening

- Afsluiting
- Maandelijkse bijdrage voor het beheren (vrijgesteld van BTW)
- Elektronische rekeninguittreksels

0,00€
0,00€
0,00€

2) Creditrente

0,00%

3) Debetrente

Niet van toepassing

4) Valutadata

D+0

- Alle verrichtingen

D = datum waarop de transactie op de
rekening van Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.

I.a.2. De Basisbankdienst rekening
De Basisbankdienst rekening
1) Jaarlijks forfait

Tarief

Opmerkingen

15,36€ per jaar (1) (2)

(1) Jaarlijks forfait (incl. BTW) maandelijks te
betalen bedrag van 1,28€.
De bijdrage wordt in het begin van de
maand aangerekend voor de voorbije
kalendermaand; elke aangevatte maand
wordt beschouwd als een hele maand.

In dit forfait zijn volgende diensten inbegrepen:
- Opening/afsluiting
- Beheren van de rekening
- 2 debetkaarten titularis of medetitularis
- Onbeperkt aantal elektronische verrichtingen in
euro in de SEPA-zone (uitgezonderd
instantoverschrijvingen)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde
dienst)
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking
via Beobank Mobile
- Onbeperkt aantal verrichtingen in euro in de SEPAzone aan het loket (verrichtingen gespecifieerd in het
punt 2 “Verrichtingen in euro aan het loket of
aangevraagd via Secure Messaging”)
- Onbeperkt aantal geldopnemingen in euro aan ATM
of Beobank SelfBanking en betalingen in euro in de
SEPA-zone
- Toegang tot Beobank SelfBanking
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Maandelijks rekeninguittreksel in elektronisch of
papieren formaat

2) Verrichtingen aan het loket of aangevraagd
via Secure Messaging
Papieren overschrijving in de SEPA-zone (incl. BTW)
Inning van Belgische cheques (incl. BTW)
Geldopneming in euro van de rekening (incl. BTW)

3) Verrichtingen buiten de eurozone

Geldopneming in andere valuta aan automaten (incl.
BTW)
Betaling bij een handelaar (incl. BTW)

(2) 2,00€ incl. BTW (betalings- en
ontvangstverrichtingen, toegang tot ATM,
Beobank SelfBanking, Beobank Online,
Beobank Mobile, enz.) + 13,36€ BTW
vrijgesteld (andere kosten, bv. beheren van
de rekening).

Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
Inbegrepen in het maandelijkse forfait
3,35€ + 2% van het bedrag van de
transactie
0,60€ + 2% van het bedrag van de
transactie

Max. 9,99€ per transactie
De toegepaste wisselkoers voor
verrichtingen buiten de eurozone, binnen
de Europese Unie, is gebaseerd op de
referentiekoers van de Europese Centrale
Bank.
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4) Creditrente

0,00%

5) Debetrente

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet
Geoorloofde debetstand
Niet toegelaten debetstand/Overschrijding

Niet van toepassing
Niet van toepassing

6) Valutadata

- Storting
- Geldopneming
- Nationale cheques – creditering
- Nationale cheques – debitering

7) Kaarten
Debetkaart

Maandelijkse kosten debetkaart titularis of
medetitularis (incl. BTW)
Maandelijkse kosten debetkaart mandataris (incl.
BTW)
Hernieuwing en vervanging verloren of gestolen
kaart (incl. BTW)

Kredietkaart
8) Rekeningverzekering

Verzekering overlijden door ongeval (vrijgesteld van
BTW)

D = datum waarop de transactie op de
rekening van Beobank wordt
gecrediteerd/gedebiteerd.

D+0
D+0
D+1
D+0

(3) Per kaart.

2 kaarten inbegrepen in het
maandelijkse forfait
1,50€ per bijkomende kaart (4)
1,50€ (3) (4)

(4) De bijdrage wordt in het begin van de
maand aangerekend voor de voorbije
kalendermaand; elke aangevatte maand
wordt beschouwd als een hele maand.

8,00€
Niet toegelaten voor deze rekening

1,55€ per trimester per rekening per
verzekerde

I.a.3. De betaalrekening in vreemde valuta
De betaalrekening in vreemde valuta
1) Jaarlijks forfait

In dit forfait zijn de volgende diensten inbegrepen:
- Opening/afsluiting
- Beheren van de rekening
- Betalings- en ontvangstverrichtingen (uitgezonderd
kosten voor internationale betalingen)
- Toegang tot Beobank SelfBanking (3)
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Maandelijks rekeninguittreksel in elektronisch formaat

2) Creditrente

Tarief

Opmerkingen

Het equivalent van 10,00€
(1) (2)

(1) De jaarlijkse aanrekening (incl. BTW) vervalt indien
het totaal van de creditsaldi op alle depositoproducten
(met inbegrip van effectenrekeningen) van de hoofdrekeninghouder bij Beobank tenminste 10.000€
bedroeg op de laatste werkdag van de vorige maand.
(2) 2,00€ incl. BTW (betalings- en ontvangstverkeer) +
8,00€ BTW-vrijgesteld (andere kosten, bv. beheren van
de rekening).
(3) Indien de klant een betaalrekening heeft met een
debetkaart.

0,00%

3) Debetrente

Jaarlijkse actuariële debetrentevoet
Geoorloofde debetstand
Niet-toegelaten debetstand/Overschrijding

4) Valutadata
Storting
Geldopneming

5) Cash stortingen en opnemingen

Niet van toepassing
Niet van toepassing

D + 2 werkdagen
D - 2 werkdagen

D = datum waarop de transactie op de rekening van
Beobank wordt gecrediteerd/gedebiteerd.

Zie hoofdstuk V.
De wisselverrichtingen
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I.b. Limieten van de verrichtingen op afstand en met de
debetkaart
Verrichtingen
1) Verrichtingen op afstand (1)
Per Digipass

Limieten

Opmerkingen

Standaardlimieten per contract voor
bankieren op afstand:

(1) Telefoonkosten en
internetabonnement ten laste van de
klant. Een contract voor bankieren op
afstand is noodzakelijk om te kunnen
genieten van de diensten “Verrichtingen
op afstand”. Deze limieten kunnen
worden gewijzigd op verzoek van de klant
en onder voorbehoud van aanvaarding
door de bank.

- Externe overschrijvingen:
via Beobank Online
via Beobank SelfBanking (automatische Banking
Centers Beobank)
via Beobank Service Center (geautomatiseerde service)
(2)

Limiet per verrichting: 25.000€
Dagelijkse limiet*: 25.000€
Wekelijkse limiet**: 100.000€
Maandelijkse limiet***: 150.000€

- Externe overschrijvingen via Beobank Mobile (3)

Limiet per verrichting: 2.500€ (4)
Dagelijkse limiet*: 2.500€ (4)
Wekelijkse limiet**: 10.000€
Maandelijkse limiet***: 25.000€

* 24 glijdende uren
** 7 glijdende dagen
*** 30 glijdende dagen
(2) Deze dienst is beschikbaar voor
klanten die een Beobank Service Center
geheime code hebben.
(3) Deze overschrijvingen maken deel uit
van de respectieve limieten van het
contract voor bankieren op afstand.
(4) Limiet van 1.000€ voor
instantoverschrijvingen

2) Debetkaarten (5)
Type geldopneming:
- Geldopneming aan automaten
- Betaling bij een handelaar – in een benzinestation (6)

Dagelijkse limiet*
600€ / kaart

Wekelijkse limiet**
1.250€ / kaart

-

2.500€ / kaart

(5) Voor een debetkaart met
standaardlimieten. Deze limieten kunnen
worden gewijzigd op verzoek van de klant
en onder voorbehoud van aanvaarding
door de bank. Het maximale bedrag voor
geldopnemingen en betalingen bedraagt
9.990€ per rekening over 7 glijdende
dagen, d.w.z. van maandag tot maandag,
van dinsdag tot dinsdag, enz.,
ongeacht het aantal kaarten dat aan de
rekening verbonden is.
* 24 glijdende uren
** 7 glijdende dagen
(6) Verrichtingen waarbij geen PIN-code
ingegeven wordt, zijn toegelaten tot 50€.
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Getrouwheidsbonus op de betaalrekening met Excellence
voorwaarden of de Plus rekening
De particuliere klant, die een betaalrekening met Excellence voorwaarden of een Plus Rekening heeft die hij gebruikt voor private
doeleinden, kan genieten van een getrouwheidsbonus verstrekt door Beobank, ten bedrage van maximaal 40€ per jaar of van maximaal
1/12 van deze bonus per maand gedurende dewelke de betaalrekening bestaat, indien aan bepaald aantal getrouwheidsvoorwaarden
wordt voldaan:
Voorwaarden om een getrouwheidsbonus te verkrijgen in januari:
1. Beschikken over bovenvermelde betaalrekening, of een betaalrekening geopend hebben tijdens de evaluatieperiode, die uitsluitend voor
privédoeleinden wordt gebruikt.
2. Maandelijks minstens 5 debettransacties uitvoeren vanaf de bovenvermelde betaalrekening zoals bijvoorbeeld:
Uitgaande externe overschrijvingen (geen interne overschrijvingen tussen rekeningen met dezelfde titularis of van familie tot de 2e
graad)
Uitgaande doorlopende betalingsopdrachten of domiciliëringen
Transacties met debetkaart verbonden aan de betaalrekening “met Excellence voorwaarden” of de Plus rekening
Geldopnemingen
Intrestafrekeningen of de aanrekening van kosten worden niet in aanmerking genomen.
3. Minimaal 1.250,00 € totale creditbewegingen per maand op de bovenvermelde betaalrekening.
4. Indien de klant – om welke reden dan ook - gedurende maximum 2 maanden – al dan niet opeenvolgend - per evaluatiejaar niet voldoet
aan criteria 2 en 3 en dit ongeacht de datum van opening van de betaalrekening, dan zal dit geen impact hebben op de mogelijke jaarlijkse
getrouwheidsbonus.
Al deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te worden.
OF
1. Beschikken over bovenvermelde betaalrekening, of een betaalrekening geopend hebben tijdens de evaluatieperiode, die uitsluitend voor
privédoeleinden wordt gebruikt.
2. Beschikken, in december van het jaar ervoor, over een totaal gemiddeld creditsaldo van minimum 100.000€ op alle depositoproducten
(met inbegrip van effectenrekeningen) bij Beobank.
Deze twee voorwaarden dienen cumulatief vervuld te worden.
Getrouwheidsbonus:
De getrouwheidsbonus zal in de loop van de maand januari van het jaar volgend op de evaluatieperiode gestort worden op de
betaalrekening waarop de getrouwheidsbonus betrekking heeft indien de rekening open is op het moment waarop de bonus wordt gestort.
Het recht op deze tegemoetkoming vervalt volledig indien de betreffende rekening niet lager open is op 31 december van het evaluatiejaar,
dit is de dag die aan de maand van de uitbetaling voorafgaat.
Stopzetting van de getrouwheidsbonus door Beobank:
Beobank behoudt zich te allen tijde het recht voor om de getrouwheidsbonus stop te zetten mits het in acht nemen van de wettelijke
termijnen.

19

Tarieven voor particulieren – Beobank NV/SA – 1 januari 2022

II.a. De gereglementeerde spaarrekeningen
De documenten “Essentiële spaardersinformatie” en “De Beobank gereglementeerde spaarrekening – Permanente modaliteiten van het
product” zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in de agentschappen of op onze website www.beobank.be.

De gereglementeerde
spaarrekeningen

Tarief

1) Bijdrage voor het beheren van de rekening
- Jaarlijkse bijdrage voor het beheren (vrijgesteld
van BTW)
- Opening/afsluiting
- Cash stortingen en opnemingen in euro
- Toegang tot Beobank SelfBanking (indien de klant
een betaalrekening heeft met een debetkaart)
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Verzending van een maandelijks
rekeninguittreksel

15,00€ (1) (2)

Rentebetaling
Basisrente: met valutadatum op 1 januari of bij de
afsluiting van de rekening
Getrouwheidspremie: de eerste dag na het
kwartaal waarin de premie verworven is

Klassieke spaarrekening
Basisrente
Getrouwheidspremie (4)

15,00% (3)
0,01%
0,10%

Fidelity Plus spaarrekening
Basisrente
Saldo kleiner dan 10.000€ of hoger dan 150.000€
Saldo vanaf 10.000€ tot 150.000€ inbegrepen

0,01%
0,01%

Getrouwheidspremie (4)(5)

0,10%

Jongerenspaarrekening (6)
Basisrente
Saldo tot 150.000€ inbegrepen
Saldo hoger dan 150.000€

0,01%
0,01%

Getrouwheidspremie (4)(5)

0,10%

Excellence spaarrekening
Basisrente
Saldo tot 150.000€ inbegrepen
Saldo hoger dan 150.000€

0,01%
0,01%

Getrouwheidspremie (4)

0,10%

Step Up spaarrekening (7)
 Geen nieuwe openingen meer sinds
15/01/2020
Basisrente
Getrouwheidspremie (4)

(1) De jaarlijkse aanrekening bedraagt 15,00€ (behalve als de rekening
minder dan 3 maanden geleden werd geopend). Indien de rekening in de
loop van het jaar afgesloten wordt, is de jaarlijkse aanrekening pro rata
verschuldigd naargelang het aantal maanden van het jaar dat de rekening
open was.
(2) De jaarlijkse aanrekening wordt niet aangerekend in de volgende
gevallen:
- Spaarrekening als begunstigde rekening voor de boeking van
a) de interesten van een termijnrekening of om
b) beleggingen uit te voeren
- Gemiddeld maandelijks saldo groter dan of gelijk aan 500€
- Huurwaarborg
- Opening minder dan 3 maand
- Titularis jonger dan 18 jaar
- Jongerenspaarrekening en titularis jonger dan 27 jaar
- Totale relatie minstens 10.000€ bij Beobank NV/SA voor de hoofdrekeninghouder op de laatste werkdag van de vorige maand
- Saldo op de spaarrekening ligt boven 1.239,47€ op 31/12 van het
voorbije jaar.

2) Jaarlijkse creditrente

Roerende voorheffing

Opmerkingen

0,01%
0,10%

(3) Vanaf 980€ aan interesten per jaar voor 2021; vanaf 1.960€ aan
interesten per jaar voor 2021 voor een gereglementeerde spaarrekening
geopend op naam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden. De
klant kan bij de fiscale administratie op schriftelijke aanvraag het - bij de
betaling van de interesten - overschrijdende deel aan de door de fiscus
ontvangen roerende voorheffing recupereren. We herinneren u eraan dat
het de verantwoordelijkheid is van de houder(s) van een spaarrekening
om het bedrag van de interesten ontvangen op al deze rekeningen te
vermelden op zijn/haar belastingaangifte van zodra dit bedrag op jaarbasis
het vrijgestelde interestbedrag overschrijdt. De fiscale situatie van de
houder(s) wordt specifiek gevalideerd voor elke rentebetaling
(4) Getrouwheidspremie: op jaarbasis, toegekend op alle bedragen die
gedurende 12 opeenvolgende kalendermaanden op de rekening stonden.
(5) Rentevoet van toepassing op nieuwe deposito’s afhankelijk van het
saldo van de rekening op de dag van de storting (bedrag van de storting
inbegrepen). Rentevoet van toepassing bij hernieuwing van de premie
afhankelijk van het saldo van de rekening op de dag van de hernieuwing
van de premie.
(6) Tijdens de maand januari volgend op de 27ste verjaardag van de klant
wordt de rekening automatisch omgezet naar een Excellence
spaarrekening (het huidige rekeningnummer zal worden behouden) en
geniet het saldo vanaf deze omzetting de voorwaarden die hierop van
toepassing zijn.
Overdracht:
In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander
spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde
instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd,
blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste
spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de
overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens
hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop
hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.
Bij een in de vorige leden bedoelde overdracht wordt de
getrouwheidspremie pro rata temporis berekend op basis van de voor elk
spaardeposito geldende rentevoet van de getrouwheidspremie.
(7) De spaarrekening wordt enkel gecrediteerd via een automatische
spaaropdracht vanaf een Beobank betaalrekening of vanaf een
betaalrekening van een andere financiële instelling. Maximumbedrag per
maand 750€. Eén rekening per natuurlijke persoon.
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3) Valutadata
Storting
Geldopneming

4) Verzekering

Overlijden door ongeval (vrijgesteld van BTW)

Opmerking: vermits het om gereglementeerde spaarrekeningen
gaat, past Beobank het LIFO-principe toe, nl. Last In First Out.
Concreet betekent dit dat de geldopnemingen verrekend worden
met de bedragen waarvan de verwervingsperiode van de premie
het minst ver gevorderd is.

D+0
D+0

Geen inschrijvingen voor minderjarige klanten.

1,55€ per trimester
per rekening per
verzekerde

II.b. De niet-gereglementeerde spaarrekeningen
Spaarrekening


Tarief

Opmerkingen

Geen nieuwe openingen meer sinds 1 mei 2016.

1) Bijdrage voor het beheren van de rekening

0,00€

2) Jaarlijkse creditrente

0,00%

- Afsluiting
- Beheren van de rekening
- Betalings- en ontvangstverrichtingen in euro in de
SEPA-zone (uitgezonderd instantoverschrijvingen)
- Cash stortingen en opnemingen in euro
- Toegang tot Beobank SelfBanking*
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Verzending van een maandelijks rekeninguittreksel

3) Valutadata
Storting
Geldopneming

4) Verzekering

Overlijden door ongeval (vrijgesteld van BTW)

* Indien de klant een betaalrekening heeft met een
debetkaart.

D+0
D+0

Niet van toepassing
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II.c. De Beobank Money Market Rekening
De Beobank Money Market Rekening in euro
en in vreemde valuta
1) Bijdrage voor het beheren van de rekening

- Opening/afsluiting
- Beheren van de rekening
- Betalings- en ontvangstverrichtingen (uitgezonderd kosten
voor internationale betalingen) (1)
- Cash stortingen en opnemingen in euro voor rekeningen in
euro(2)
- Toegang tot Beobank SelfBanking (3)
- Toegang tot Beobank Online en Beobank Mobile
- Toegang tot Beobank Service Center
- Verzending van een maandelijks rekeninguittreksel

Tarief

Opmerkingen
(1) Uitgezonderd kosten voor instantoverschrijvingen
voor rekeningen in euro.

0,00€

(2) Zie hoofdstuk V. De wisselverrichtingen voor
rekeningen in vreemde valuta.
(3) Indien de klant een betaalrekening heeft met een
debetkaart.

2) Jaarlijkse creditrente
Modaliteiten
Rekeningsaldo
< 12.500,00€
< 25.000,00€
< 75.000,00€
≥75.000,00€

- De jaarlijkse rentevoet is van toepassing op het
volledige rekeningsaldo.
- Voor Beobank Money Market rekeningen in vreemde
valuta zijn de rentevoeten en de bedragen van de
schijven beschikbaar in het agentschap.
- Per definitie kunnen rentevoeten dagelijks wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.
- Recht van 0,15€ per interestkapitalisatie.
- Maandelijkse betaling van de interesten vanaf een
minimumbedrag van 0,50€.
- Roerende voorheffing 30,00%.
- De jaarlijkse rentevoet is niet van toepassing op Money
Market rekeningen zonder intresten.

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

3) Valutadata
Storting
Geldopneming

4) Rekeningverzekering

Overlijden door ongeval (vrijgesteld van BTW)

Beobank Money Market Rekeningen in vreemde valuta:
D + 2 werkdagen voor stortingen en
D – 2 werkdagen voor geldopnemingen

D+0
D+0

Niet van toepassing

III. Terbeschikkingstelling van de briefwisseling
Terbeschikkingstelling van de briefwisseling

Tarief

Opmerkingen

Gratis

Telefoonkosten en kosten
internetabonnement ten laste van de
klant.

1) Rekeninguittreksels
Elke maand wordt een rekeninguittreksel ter beschikking gesteld
van de consument op een duurzame drager, mits verrichtingen
plaatsvonden sinds het laatste rekeninguittreksel. De duurzame
drager kan ofwel een elektronisch ofwel een papieren
rekeninguittreksel zijn.

2) Elektronische rekeninguittreksels

3) Papieren rekeninguittreksels

(1) Maximum 1 gratis papieren
rekeninguittreksel per klant per
maand.

De verzending van het papieren rekeninguittreksel is betalend
tenzij deze begrepen is in het maandelijkse forfait in rubriek I. (1)
Kosten verzending rekeninguittreksel (vrijgesteld van BTW)

1,50€ per uittreksel
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IV. Termijnrekening
Termijnrekening
De rentevoeten van de termijnrekeningen in euro en in vreemde valuta zijn beschikbaar op aanvraag in het agentschap.
Looptijd 1, 3, 6, 12 maanden: de rentevoeten veranderen dagelijks
Looptijd 1 - 10 jaar: de rentevoeten veranderen dagelijks
Opening, afsluiting, hernieuwing, jaarlijkse bijdrage: gratis
Roerende voorheffing: 30,00%.

V. De wisselverrichtingen
De wisselverrichtingen (vrijgesteld van BTW)
1) Cash stortingen op en cash opnemingen van een
rekening

Munt van de
storting/opneming in
euro
andere valuta
andere valuta (1)

Op /van rekening in
andere valuta
euro
andere valuta (1)

Kost
Commissie 0,50%
Commissie 0,50%
Commissie 0,50%

2) Biljetten wisselverrichting
Beobank wisselt geen biljetten meer waarvan het devies niet meer in omloop is (dus ook niet de vroegere deviezen van de EMU). De klant
dient zich hiervoor te wenden tot de nationale bank van het land waarvan het devies afkomstig is.

(1) De munteenheid van de cash storting of opneming moet dezelfde zijn als de munteenheid van de rekening.
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VI. De internationale betalingen
De internationale betalingen
1) Overschrijvingen
1.1. Interne overschrijvingen
Valutadatum:
D + 0 werkdagen voor overschrijvingen in een devies uit de Europese Economische Ruimte (EER). (De EER behelst de 27 landen van de
Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).
D + 2 werkdagen voor overschrijvingen in andere deviezen
(D = uitvoeringsdatum)
Kosten/commissie:
Geen
1.2. Andere overschrijvingen
Definities
Europese overschrijvingen (SEPA):
Een Europese overschrijving SEPA is een betaling in euro, waarbij de rekening van de opdrachtgever en deze van de begunstigde wordt
gehouden in een land van de EER (de 27 landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), in Zwitserland, in Monaco of
in San Marino, en die de rekeningnummers (formaat IBAN) van de opdrachtgever en de begunstigde en de naam van de begunstigde
correct vermeldt. De kosteninstructie moet ‘SHA’ zijn (shared cost of verdeelde kosten).
Internationale overschrijvingen:
Een andere dan de Europese overschrijving (SEPA).
Kosteninstructies:
- Shared Cost (SHA – verdeelde kosten): de opdrachtgever betaalt de door zijn eigen bank aangerekende kosten. De kosten aangerekend
door de bank van de begunstigde zijn voor rekening van de begunstigde.
- Our Cost (OUR – kosten ten laste van de opdrachtgever): de opdrachtgever betaalt de door zijn eigen bank aangerekende kosten alsook
deze aangerekend door de bank van de begunstigde.
- Beneficiary Cost (BEN – kosten ten laste van de begunstigde): de kosten aangerekend door de bank van de opdrachtgever alsook deze
aangerekend door de bank van de begunstigde zijn ten laste van de begunstigde.
1.2.1.

Uitgaande overschrijvingen

Europese overschrijvingen (SEPA):
Valutadatum debitering op rekening
Kosten
Internationale overschrijvingen en overschrijvingen in vreemde valuta:
Valutadatum debitering op rekening
Kosten/Commissies

1.2.2.

D + 0 werkdagen (D = uitvoeringsdatum)
Geen
D + 0 werkdagen (D = uitvoeringsdatum)
- SWIFT kosten: 5,00€ + 21% BTW
- Commissie 0,15% met een minimum van 6,00€ en een
maximum van 125,00€ + 21% BTW
- Indien de kosten te onzen laste zijn (OUR), zullen de
werkelijke kosten toegepast door de correspondenten en
tussenkomende banken aangerekend worden.

Inkomende overschrijvingen

Europese overschrijvingen (SEPA):
Valutadatum creditering op rekening
Kosten
Internationale overschrijvingen en overschrijvingen in vreemde valuta:
Valutadatum creditering op rekening
o Zonder wisselkoers
o Met wisselkoers
Kosten/Commissies

D + 0 werkdagen (D = valuta ontvangen door Beobank)
Geen

D + 0 werkdagen
D + 2 werkdagen
(D = dag van creditering op rekening)
Commissie 0,15% met een minimum van 6,00€ en een
maximum van 125,00€ + 21% BTW
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2) Cheques
2.1. Debitering van cheques
Valutadatum debitering op rekening

D – 1 werkdag (D = debetdatum)

Kosten

- Commissie 0,15% met een minimum van 6,00€ en een
maximum van 125,00€ + 21% BTW
- Portokosten: 5,00€ + 21% BTW

2.2. Inning van cheques
Valutadatum creditering op rekening
•
Creditering na inning
o Zonder wisselkoers
o Met wisselkoers
•
Onmiddellijke creditering onder voorbehoud

Kosten

2.3. Andere kosten
Kosten fotokopie
Kosten voor onbetaalde cheques

D + 0 werkdagen
D + 2 werkdagen
D + 4 tot 10 werkdagen afhankelijk van het land
(D = dag van creditering op rekening)
- Commissie 0,15% met een minimum van 6,00€ en een
maximum van 125,00€, + 21% BTW
- Portokosten: 5,00€ + 21% BTW
- Inningskosten: 2,50€ + 21% BTW
- Kosten, BTW en commissies die mogelijk worden
toegepast door de tussenkomende banken voor de inning
van cheques.
20,00€ + 21% BTW
20,00€ + 21% BTW

3) Wisselkoersen
Koers toegepast door Beobank op het ogenblik van de uitvoering van de transactie door Beobank.

4) Interne procedures
Alle uitvoeringstermijnen zijn onderhevig aan de aanvaarding van de transactie door Beobank.

5) Andere kosten (incl. BTW)
Kosten van bevestiging aan begunstigde/opdrachtgever (via fax, e-mail, …)
Kosten prioritaire overschrijving (Target 2)
Verwerping van een betaling
Aanvraag historiek internationale betalingen
Intrekking internationale betaling
Opzoeking minder dan 3 maanden
Opzoeking tussen 3 maanden en 1 jaar
Opzoeking > 1 jaar

12,50€
10,00€
7,50€
10,00€
15,00€
Gratis
15,00€
25,00€
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VII. Het consumentenkrediet
A. Lening op afbetaling (vrijgesteld van BTW)
Lening op afbetaling (1)

Kredietbedrag
2.500,00€
5.000,00€
12.500,00€

Duur
(uitgedrukt in
maanden)
24
36
60

JKP

Debetrentevoet (2)

Termijnbedrag

12,50%
12,50%
10,00%

12,50%
12,50%
10,00%

117,49€
165,68€
262,94€

(1) De vermelde tarieven zijn heel courante voorbeelden. Voor een voorstel op maat neemt u best contact op met één van onze
verkooppunten.
(2) Actuariële debetrentevoet.

B. Kredietopening met kaart (vrijgesteld van BTW)
Kredietopening
met Visa Classic
kaart (1)

Kredietbedrag

Duur

JKP (3)

Debetrentevoet (2)

2.500,00€

Onbepaald

11,49%

11,07%

Minimale maandelijkse betaling uitgedrukt in
euro of in een %
1/18 van het opgebruikte bedrag in kapitaal en
debetinteresten berekend op het verschuldigd
blijvende saldo, met een min. van 25,00€

C. Overschrijding op betaalrekening (vrijgesteld van BTW)
Overschrijding
op
betaalrekening
in euro

Kredietbedrag

Duur

JKP

Debetrentevoet (2) (5)

1.250,00€ (4)

1 maand

//

9,50%

Aan te zuiveren bedrag na 1 maand

Het bedrag van de overschrijding (inclusief
aangerekende interesten)

(1) De vermelde tarieven zijn heel courante voorbeelden. Voor een voorstel op maat neemt u best contact op met één van onze
verkooppunten.
(2) Actuariële debetrentevoet.
(3) Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) bevat de debetinterest en de jaarlijkse bijdrage van de kaart (5,00€).
(4) Maximumbedrag.
(5) Beobank NV/SA behoudt zich het recht voor, conform artikel VII 101 van het Wetboek van economisch recht, een achterstallige interest aan
te rekenen (debetrentevoet verhoogd met een coëfficiënt van maximum 10%) op het bedrag van de overschrijding.

VIII. Het hypothecaire krediet
Het hypothecaire krediet (vrijgesteld van BTW)
Een prospectus verplicht gesteld bij het boek VII betreffende betalings- en kredietdiensten ingevoegd in het Wetboek van economisch recht
door de wet van 19 april 2014 is beschikbaar in het agentschap.
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IX. Klantenkoffers
Afmetingen

Jaarlijkse kosten (1)
(inclusief BTW)

A=

< 40 DM³

60,00€

B=

40 - 60 DM³

75,00€

C=

61 - 100 DM³

100,00€

D=

101 - 300 DM³

130,00€

E=

> 300 DM³

200,00€

Andere kosten
(1) de kost wordt op de verjaardag van het contract
gedebiteerd.

Aanvullende kosten:
- Vervanging van de geheime code ten gevolge van verlies:
150,00€ (incl. BTW).
- Vervanging van de sleutel ten gevolge van verlies: 400,00€
(incl. BTW).
- Kosten veroorzaakt door de tussenkomst van een
gerechtsdeurwaarder zijn ten laste van de huurder.
- Laattijdige betaling:
- verwijlinteresten: 3,25% op jaarbasis
- Forfaitaire vergoeding: 10% van het totaalbedrag van de
onbetaalde huur

27

Tarieven voor particulieren – Beobank NV/SA – 1 januari 2022

X. Beleggingsproducten
Beleggingsproducten
1) Instellingen voor collectieve belegging (ICB)
Beobank biedt producten van andere financiële instellingen aan. U hebt toegang tot een volledig gamma beleggingsfondsen gepromoot
door de meest vooraanstaande fondsenhuizen met internationale naam en faam. Het gamma omvat monetaire fondsen, obligatiefondsen,
aandelenfondsen, gemengde fondsen en fondsen met kapitaalbescherming.
1.1. Kosten- en commissiestructuur (vrijgesteld van BTW)

Types

Monetaire ICB’s
Obligatie ICB’s
Gemengde ICB’s
Aandelen ICB’s
Gegarandeerde ICB’s
ICB’s met kapitaalbescherming

Instapkosten

0,50%
Max. 2,50%
Max. 2,50%
Max. 2,50%
Max. 2,50%
Max. 2,50%
5,00% na de inschrijvingsperiode

Uitstapkosten

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Max. 2,00% voor de vervaldag
Max. 3,00% voor de vervaldag (ten
voordele van het compartiment)

De werkelijke aankoopkost van een aandeel in een fonds is deze waarde plus eventuele kosten, belastingen en taksen. Raadpleeg de
relevante prospectus, het relevante document “Essentiële beleggersinformatie” (Key Investor Information Document of KIID) en het
Algemeen Reglement der Verrichtingen van Beobank voor bijkomende informatie in verband met de kosten- en commissiestructuur.
De ICB beheerder retrocedeert een deel van zijn beheercommissies aan Beobank NV/SA zolang u uw belegging aanhoudt (afhankelijk van de
ICB varieert deze retrocessie tussen 30% en 75%, maar in de meeste gevallen bedraagt ze 50% van de beheercommissies).

1.2. Taksstructuur in België
1.2.1.

Taks op beursverrichtingen
Bij toetreding
Bij uittreding

1.2.2.

Bevek
0,00%
1,32% voor kapitalisatieaandelen
(max. 4.000,00€)
0,00% voor distributieaandelen

Gemeenschappelijk beleggingsfonds
0,00%
0,00%

Roerende voorheffing

a) Bij distributiedeelbewijzen is er 30% roerende voorheffing op elke coupon.
b) Bij kapitalisatiedeelbewijzen en distributiedeelbewijzen (behalve indien de statuten of het reglement van het distributiefonds de jaarlijkse
uitkering van alle netto-inkomsten voorzien) met een Europees paspoort of buiten de EU wordt het volledige rendement belast aan 30%
roerende voorheffing wanneer het fonds voor minstens 10% belegt in schuldvorderingen die uitgegeven zijn na 1 maart 2001. Het volledige
rendement bestaat uit 3 zaken: interesten, meerwaarden en minderwaarden. De belastbare grondslag is beperkt tot de werkelijke
opbrengst die de belegger heeft behaald, m.a.w. maximaal het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs is belastbaar.
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Beleggingsproducten
2) Verrichtingen op effecten
2.1 Aandelen (vrijgesteld van BTW)

0 tot en met 5.000€
5.001 tot en met 20.000€
20.001 tot en met 50.000€
50.001 tot en met 100.000€
> 100.000€

Alle beurzen
25,00€
30,00€
35,00€
45,00€
85,00€

Taks op beursverrichtingen: 0,35% (max. 1.600,00€) voor aandelen en 0,12% (max. 1.300,00€) voor obligaties.
Buitenlandse belastingen: afhankelijk van de transactie en het land, bv.:
- voor aankooptransacties van aandelen op de Britse markt geldt een ‘Stamp Duty’ van 0,50%.
- voor aankooptransacties van aandelen van Franse beursgenoteerde bedrijven met een marktkapitalisatie groter dan 1 miljard euro geldt
een bijkomende heffing van 0,30% op het brutobedrag.
- voor aankooptransacties van aandelen van Italiaanse bedrijven geldt een bijkomende heffing van 0,12% op het brutobedrag wanneer deze
transactie gebeurt op een Europese markt of 0,22% op alle andere markten.
- voor aankooptransacties van aandelen van Spaanse bedrijven met een marktkapitalisatie groter dan 1 miljard euro geldt een bijkomende
heffing van 0,20% op het brutobedrag.

2.2 Eurobonds (obligaties) en Staatsbons (vrijgesteld van BTW)
Intekening Primaire Markt:
Taks: 0,00€
Aankoop / verkoop secundaire Markt:
Taks : 0,12% (max. 1.300,00€)
Commissie: 0,50% van het bedrag
Voor transacties op de secundaire markt kunnen er bij aankoop of verkoop pro rata interesten aangerekend worden die mogelijk aan
roerende voorheffing onderworpen zijn naargelang de aard van de effecten. In dit geval wordt een roerende voorheffing toegepast van
30%.

2.3 Openbare verkoop van Niet-Beursgenoteerde Effecten (aandelen en obligaties)
Op openbare verkooptransacties geldt een makelaarsprovisie van 1,05% (vrijgesteld van BTW) en een bijkomende veilingkost van 0,80%
(vrijgesteld van BTW) op het brutobedrag.

2.4 Gestructureerde producten verdeeld door Beobank
Intekening primaire markt:
instapkosten: zie technische fiche product
Verkoop secundaire markt:
voor gestructureerde producten MET kapitaalsbescherming geldt een taks op beursverrichtingen van 0,12% (max. 1.300,00€).
voor gestructureerde producten ZONDER kapitaalsbescherming geldt een taks op beursverrichtingen van 0,35% (max. 1.600,00€).

2.5 Gestructureerde producten NIET verdeeld door Beobank
Verkoopkosten: 0,5 %

2.6 Pensioenfonds
Aankoop: instapkosten 3,00%
Verkoop: gratis
Arbitrage: gratis
Uitgaande transfer: 75,00€ (incl. BTW)
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3) Verrichtingen op effecten
3.1 Aandelen

- Inning dividenden Euronext
- Inning dividenden buitenland
- Opnaamstelling van aandelen
- Andere

3.2 Obligaties

- Inning intresten Belgische waarde
- Dematerialisatie Belgische waarde
- Inning andere intresten
- Terugbetaling

Gratis
Gratis
150,00€ (+BTW)
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

3.3 Beleggingsfondsen

- Coupons
- Arbitrage (*)
- Terugbetaling
Kosten van correspondenten worden doorgerekend aan de klant.

Gratis
Gratis
Gratis

(*) Arbitrage
Arbitrage betekent dat men gelijktijdig een verkoop- en aankooptransactie doet. In geval van arbitrage
tussen compartimenten van eenzelfde fonds, kunnen de instapkosten verminderd worden: zie prospectus.
De normale taks op beursverrichtingen bij uittreding, is van toepassing. Beobank behoudt zich het recht om
de aankooptransactie, gelinkt aan de verkooptransactie, pas uit te voeren nadat de verkoopopbrengst op
de rekening staat indien het saldo van de rekening onvoldoende zou zijn om de aankoop meteen uit te
voeren.

4) Effectendossiers
Beheerskosten:
2,50€ (incl. BTW) per trimester en per dossier.
Bewaarkosten:
per trimester: 2,50€ (incl. BTW) per lijn
maximumbedrag: 37,50€ per kwartaal.
Deze beheers- en bewaarkosten zijn niet van toepassing op ICB’s, niet op kasbons gecommercialiseerd door Beobank, niet op Belgische
staatsbons en niet op de gestructureerde producten gecommercialiseerd door Beobank.
Voor een uitgaande transfer van effecten wordt 75,00€ (incl. BTW) per lijn aangerekend.
Voor een inkomende transfer van effecten worden geen kosten aangerekend.
Klanten met een TRB (Total Relationship Balance) (1) groter of gelijk aan 100.000€ zullen vrijgesteld worden van de aanrekening van de
beheer- en bewaarkosten.
Specifieke diensten
aanvraag historiek: 35,00€ (incl. BTW)
aanvraag valorisatie: 15,00€ (incl. BTW)
uitgebreide opzoeking: 180,00€ (incl. BTW)

(1) De “TRB” is de som van alle tegoeden die de klant heeft bij de Bank. In de berekening zijn de volgende tegoeden opgenomen:

•
•
•
•
•
•

het positieve saldo op de betaalrekeningen
de gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen
de termijnrekeningen
de gewone effectendossiers
de effectendossiers pensioensparen
de “spaar- en beleggingslevensverzekeringen » NELB van het type T21, T23, T26 et T44

De “TRB” wordt berekend op basis van het beschikbare positieve saldo en/of de waardering van de effectendossiers op de laatste
werkdag van de maand.
Bij de berekening van de “TRB” van de klant wordt er ook rekening gehouden met zijn/haar tegoeden als co-titularis en in
onverdeeldheid.
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XI. Visa en Mastercard Kredietkaarten

De Beobank kredietkaartrekening (kredietopening onderschreven vanaf de datum van huidig tarief)

Visa en Mastercard kredietkaarten (vrijgesteld van BTW)
1) Jaarlijkse bijdrage
Product
Beobank Young Mastercard
Beobank Visa/Beobank Mastercard*
Beobank Neckermann World Mastercard
Beobank Extra World Mastercard*
Beobank Q8 World Mastercard
Beobank Visa Gold
Beobank Visa Extra
Beobank Extra Mastercard
Beobank Elite Travel Mastercard
Beobank Flying Blue World Mastercard
Beobank Elite Travel Mastercard Metal
Beobank Premium Flying Blue World
Mastercard

Jaarlijkse
bijdrage (1)
5,00€

Kredietopening
750€

Actuariële
debetrentevoet
12,06%

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
20,00€
20,00€
60,00€
75,00€
80,00€
150,00€

JKP (2)
13,49%

2.500€
3.000€
3.000€
3.000€
5.000€
2.500€
2.500€
5.500€
5.000€
5.500€
5.000€

11,07%
11,14%
11,14%
11,14%
11,28%
9,82%
9,82%
8,24%
8,37%
7,49%
5,33%

11,49%
11,49%
11,49%
11,49%
11,49%
11,49%
11,49%
10,49%
11,49%
10,49%
11,49%

* Geen nieuwe openingen meer sinds 26/04/2021.
(1) Behoudens afwijkende kredietovereenkomst.
(2) De berekening van het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) bevat de debetrentevoet en de jaarlijkse bijdrage van de kaart.

2) Verrichtingen in speciën
Geldopneming:
Contracten vanaf 01/09/2011: 2,50% van het afgehaalde bedrag (min. 5,00€ - max. 15,00€ per geldopneming) (3)
Contracten voor 01/09/2011: 4,96€ per geldopneming (3)
Limieten voor cash-opnemingen
(met als maximum uw beschikbare saldo)
Beobank Visa/Beobank Mastercard
Beobank Extra World Mastercard
Beobank Q8 World Mastercard
Beobank Visa Extra
Beobank Extra Mastercard
Beobank Visa Gold
Beobank Elite Travel Mastercard
Beobank Elite Travel Mastercard Metal
Beobank Neckermann World Mastercard
Beobank Flying Blue World Mastercard
Beobank Premium Flying Blue World
Mastercard
Beobank Young Mastercard

Limieten in België per dag (4)

Limieten in het buitenland per dag (4)

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

1.100,00€

600,00€

600,00€

(3) Deze verrichting is gratis als op de kredietkaartrekening een kredietsaldo staat dat minstens gelijk is aan het opgenomen bedrag
(4) Beobank heeft de mogelijkheid deze limieten later te wijzigen. De klant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

3) Debetrente
Actuariële debetrentevoet: van 5,33% tot 12,06% in functie van het product en het bedrag van de kredietopening.
Verwijlinterest (in geval van laattijdige betaling en overschrijding van de kredietopening): actuariële debetrentevoet x 110% maximum.

4) Valutadatum
Storting: transactiedatum
Geldopneming: effectieve datum van debitering
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Visa en Mastercard kredietkaarten (vrijgesteld van BTW)
5) Bijkomende kaarten
Product
Beobank Young Mastercard
Beobank Visa/Beobank Mastercard
Beobank Neckermann World Mastercard
Beobank Extra World Mastercard
Beobank Visa Extra
Beobank Extra Mastercard
Beobank Q8 World Mastercard
Beobank Elite Travel Mastercard
Beobank Elite Travel Mastercard Metal
Beobank Visa Gold
Beobank Flying Blue World Mastercard
Beobank Premium Flying Blue World Mastercard

Bijdrage per kaart en per jaar
Niet van toepassing
5,00€*
5,00€
5,00€
20,00€
20,00€
Gratis
60,00€*
80,00€
5,00€*
30,00€
75,00€

* Voor contracten vanaf 26/04/2021. Voor de contracten van vóór 26/04/2021:
•
Beobank Visa/Beobank Mastercard: gratis
•
Beobank Visa Gold: gratis
•
Beobank Elite Travel Mastercard: 20€

6) Verzekeringen (vrijgesteld van BTW)
Kredietbeschermingsplan: maandelijkse premie
Dekking overlijden
Dekking overlijden en werkonbekwaamheid
Dekking overlijden, werkonbekwaamheid en werkloosheid
Dekking overlijden en ernstige ziekten
Dekking overlijden, werkonbekwaamheid en ernstige ziekten
Dekking overlijden, werkonbekwaamheid, werkloosheid en ernstige ziekten

Niet verplicht
0,1413% (5)
0,4036% (5)
0,7536% (5)
0,3430% (5)
0,6053% (5)
0,9553% (5)

(5) De maandelijkse premie wordt berekend op de gemiddelde opgebruikte financiële reserve tijdens de periode tussen 2 rekeninguittreksels
(gedekte financiële reserve beperkt tot maximum 12.400,00€).

7) Beobank Alert (vrijgesteld van BTW)
Inbegrepen voor alle kredietkaarten vanaf 26/04/2021.

8) Bijdrage voor de optie ‘Cash Back’ (vrijgesteld van BTW): 10,00€ / jaar
Geen nieuwe inschrijving mogelijk voor deze dienst.

9) Geweigerde domiciliëring (vrijgesteld van BTW)
Kosten geweigerde betaling via domiciliëring: 10,00€

10) Transacties in deviezen buiten de Eurozone
Transacties in buitenlandse valuta worden zowel in euro als in de buitenlandse valuta aangegeven. De omrekening in euro gebeurt op basis
van de wisselkoers gehanteerd door Visa International of Mastercard International.
Sinds 01/9/2015 geldt voor zowel Mastercard als Visa voor niet-euro transacties een totale kost van 2,10% van het transactiebedrag.
Raadpleeg het document "Betalingen in andere valuta" voor meer informatie over de wisselkoerskosten die worden toegepast op betalingen
in andere valuta's van de Europese Economische Ruimte (EER).
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11) Andere (vrijgesteld van BTW)
Kopie rekeninguittreksel (6)
Vervangkaart in geval van verlies of diefstal
Vervangkaart Metal in geval van verlies of diefstal
Wijziging van de kleur van de kaart Beobank Visa Extra en Beobank
Extra Mastercard
Aflevering kaart op een ander adres dan gewoonlijk
Herinneringskosten
Cash transfer (overschrijvingsopdracht uitgevoerd via Beobank
Service Center, Beobank Online of Beobank SelfBanking)

12,10€
8,00€
30,00 €
8,00 €
15,00€
6,20€ of 7,50€ (in functie van de algemene voorwaarden van de
kredietopening) vermeerderd met de portokosten
gratis

(6) Voor de rekeninguittreksels ouder dan 6 maanden.

XII. Diversen
Diversen
- Kopies van bankrekeninguittreksels

Tarief (1)
13,20€ (incl. BTW) (1)(2)

Opmerkingen
(1) Per gevraagd rekeninguittreksel..
(2) Maximumbedrag per opzoeking = 250€ (incl.
BTW).

- Andere kopies (overeenkomst, cheques, historiek,
kasstuk …)
- Aangetekende zending chequeboekje

13,20€ (incl. BTW) (3)

2,48€ (incl. BTW) + port

- Onbetaalde bestendige opdracht

8,00€ (incl. BTW)

- Onbetaalde domiciliëring

8,00€ (incl. BTW)

- Onbetaalde overschrijving met memodatum

8,00€ (incl. BTW)

- Ongedekte cheque

8,00€ (incl. BTW)

- Bestelling van voorgedrukte overschrijvingsformulieren
(opdrachtgever)

6,05€ (incl. BTW)

- Interestberekening (zonder kosten indien aanvraag
gegrond)

13,20€ (incl. BTW) (4)

- Attesten fiscale aangifte (betaalrekening, spaarrekening
en effectendossier)

36,30€ (incl. BTW)

- Notoriëteitsattest

36,30€ (incl. BTW)

- Opzoekingen m.b.t. geldopnemingen aan andere
automaten, betalingen bij een handelaar of
benzinestation (zonder kosten indien fout
dienstverlener)
- Opzoekingen m.b.t. ‘Onbekend adres’
- Opening nalatenschapsdossier

(3) Per document indien het een document betreft
van minder dan 3 jaar geleden, 30,25€ indien het
een document betreft van 3 of meer jaren oud.

13,20€ (incl. BTW) (5)

(4) Per berekening indien de berekeningsperiode
minder dan 3 jaar geleden is, 30,25€ indien de
berekeningsperiode 3 of meer jaren geleden is.

(5) Per opzoeking indien het een document betreft
van minder dan 3 jaar geleden, 30,25€ indien het
een document betreft van 3 of meer jaren oud.

9,00€ bij de 3e retourzending
ten belope van het beschikbare
saldo van de tegoeden van de
klant met een maximum van
125,00€ (incl. BTW)
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- Wettelijke/fiscale blokkering/verklaring van de derdebeslagene
- Opzoekingskosten slapende rekening

- Opzoekingskosten slapende safes
- Kosten antwoord fiscale bankopzoeking
- Kosten teruggave van fondsen

67,49€ (incl. BTW)

10% van de totale tegoeden
met een maximum bedrag van
200,00€ (incl. BTW)
100,00€ (incl. BTW)
75,00€ (incl. BTW) (6)

(6) Per opzoeking.

15€ + de eventuele kosten die
aangerekend worden door de
bank die de fondsen teruggeeft

- Kosten voor herinneringsbrieven (vrijgesteld van BTW)

7,50€ + portokosten

- Kosten prioritaire overschrijving

10,00€ (incl. BTW) (8)

(8) + kosten internationale overschrijving indien
van toepassing

1,25€ (incl. BTW) (9)

(9) Gratis voor minderjarige klanten

(Overschrijving die de dag zelf wordt uitgevoerd rekening
houdend met de openingsdagen en -uren van de
vereffeningssystemen.)
- Kosten instantoverschrijving via Beobank Online of
Beobank Mobile
Overschrijving die in real time, 24u/24, 7d/7,
gecrediteerd wordt op de rekening van de begunstigde,
indien de bank van de begunstigde aangesloten is bij
deze dienst en de overschrijving aanvaardt.
Beobank behoudt zich het recht voor om de
overschrijving niet onmiddellijk uit te voeren. In dat
geval, kan de klant een gewone overschrijving uitvoeren.
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