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Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten
van kracht vanaf 12-09-2021
Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR.
Al onze tarieven zijn inclusief btw.

I. BETAALREKENINGEN
I.1. Beheersvergoedingen
Opening en sluiting van een betaalrekening

Inbegrepen in forfait

Forfait Premium per maand
Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn:
Beheren van maximum 3 betaalrekening(en) Premium waarvan 1 voor 2 titularissen maximum
(1,25 EUR inbegrepen in het forfait).
Aanbieden van maximum 4 debetkaarten1 Bancontact/Maestro® en hun diensten
Aanbieden van maximum 4 kaarten Mastercard® Premium Debit
Eén kaartvervanging per jaar en per rekening
Eén duplicaat van kaart per jaar en per rekening
Geldopneming met debetkaart Bancontact/Maestro in euro in de Europese SEPA-zone2
Betaling met debetkaart Bancontact/Maestro in euro in de Europese SEPA-zone
Betaling met Mastercard3.
Toegang aan de Banx app
Eén geweigerde verrichting wegens ontoereikend saldo per jaar
6,50 EUR
Forfait Essential per maand
Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn:
Beheren van één Essential rekening (1,25 EUR inbegrepen in het forfait).
Aanbieden van één debetkaart Bancontact/Maestro en hun diensten
Betaling met debetkaart Bancontact/Maestro in euro in de Europese SEPA-zone
Geldopneming met debetkaart Bancontact/Maestro in euro in de Europese SEPA-zone tot
31/12/2021; 2 per maand vanaf 1/1/2022
Toegang aan de Banx app
Minder 25 jaar
Vanaf 25 jaar

•

•

•

gratis
Gratis de 6 eerste
maanden na
opening van de
betaalrekening
Daarna, gratis voor
de maanden met
ten minste 5
betaalverrichtingen
(debet).
De maanden met
minder dan 5
betaalverrichtingen
(debet) :3,50 EUR.

1

De tweede debetkaart is enkel mogelijk op naam van een andere persoon dan die van de eerste debetkaart.
De SEPA-zone omvat vooral de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco, San Marino, Andorra, Vaticaanstad, GrootBrittannië, het eiland Man, Guernsey en Jersey.
3
Er wordt een wisselmarge toegepast van 1,50 % op de referentiekoers die in voege is op de dag dat de transactie wordt verwerkt. Het gaat om de wisselkoersen van
de ECB (Europese Centrale Bank) voor de valuta’s AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD en ZAR. U
kan ze raadplegen op http: //www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Voor de andere valuta’s zal de wisselkoers Mastercard/Maestro
(https://www.mastercard.co.uk/en-gb/consumers/get-support/convert-currency.html) worden toegepast.
2
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I.2. Extra verrichtingen

Prijs per verrichting

Elektronische verrichtingen
In de Europese SEPA-zone
Geldopneming in euro met debetkaart Bancontact/Maestro
Inbegrepen in
forfait tot
31/12/2021
(0,50 EUR vanaf
1/1/2022 voor
geldopnemingen
boven het forfait)

Per geldopneming, voor een Essential rekening

Dringende elektronische overschrijvingen in euro
Prijs geldig voor alle betaalrekeningen

5,00 EUR

Elektronische overschrijvingen in euro en elektronische instantoverschrijvingen in euro
Inbegrepen in
forfait

Prijs geldig voor alle betaalrekeningen
Geldopneming in euro (toestel en loket) met Mastercard kaart

5,00 EUR + 1%
van het bedrag

Prijs geldig voor alle betaalrekeningen
Buiten de Europese SEPA-zone of binnen de Europese SEPA-zone, maar in andere munt dan EUR
Prijzen geldig voor alle betaalrekeningen
Betaling met debetkaart3 Bancontact/Maestro
Geldopneming met

debetkaart3

Bancontact/Maestro

Betaling met Mastercard3
Geldopneming (toestel en loket) met Mastercard3

0,50 EUR
5,00 EUR + 1%
van het bedrag
Inbegrepen in
forfait
5,00 EUR + 1%
van het bedrag

Andere verrichtingen
Overschrijvingen in euro, doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen die geweigerd werden wegens ontoereikend
saldo
Prijs geldig voor alle betaalrekeningen
5,00 EUR
Overschrijvingen met interventie van de Banx Team
Overschrijvingen in euro

2,00 EUR

Dringende overschrijvingen in euro of instantoverschrijvingen in euro

8,05 EUR

I.3. Creditrente
Driemaandelijkse berekening, geldig voor alle betaalrekeningen
Creditrente op jaarbasis voor klanten < 18 jaar
Creditrente op jaarbasis voor klanten ≥ 18 jaar

0,00 %
0,00 %

Minimumbedrag van de rente (saldo creditrente – saldo debetrente) voor klanten < 25 jaar

0,37 EUR

Minimumbedrag van de rente (saldo creditrente – saldo debetrente) voor klanten ≥ 25 jaar

1,24 EUR

I.4. Debetrente
Driemaandelijkse berekening, rente geldig voor alle betaalrekeningen
Zie hierna rubriek VI.1. Geoorloofde debetstand of rubriek VI.2. Overschrijding.

I.5. Valutadatum
Geldopneming in euro aan bankautomaten

datum van de verrichting

Elektronische overschrijvingen tussen Banx en Belfius betaalrekeningen

datum van de verrichting

Instantoverschrijvingen

datum van de verrichting

Overige elektronische betalingen rekening houdend met het uiterste uitvoeringsuur (zie I.6.)

datum van de verrichting
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I.6 Uiterste uitvoeringsuur4
Uiterste uitvoeringsuur voor een elektronische overschrijving naar een niet-Belfius betaalrekening in euro in
de Europese SEPA-zone

20.00 uur

Uiterste uitvoeringsuur voor een dringende elektronische overschrijving in euro in de Europese SEPA-zone

16.30 uur

I.7. Kaarten
Voor kaarten boven het forfait van de Premium en Essential rekening
Aanbieden van debetkaarten Bancontact/Maestro – maandelijkse kostprijs per kaart
Forfait5 voor beheer van de kaarten6 en diensten Self-Service Banking, Bancontact + Maestro, betalingen
zonder geheime code, mobiele betalingen
Aanbieden van een Mastercard kaart – maandelijkse kostprijs per kaart
Mastercard Essential Debit (alleen op een Essential rekening)

1,47 EUR

1,00 EUR

I.8. Diensten voor kaarten
Vervanging van de debetkaart Bancontact/Maestro
Prijs geldig voor alle betaalrekeningen

10,00 EUR

Vervanging van Mastercard/Visa kaart
Prijs geldig voor alle betaalrekeningen

10,00 EUR

II. SPAARREKENINGEN
Niet van toepassing

III. BRIEFWISSELING
III.1. Rekeninguittreksels: betaalrekening
Prijzen geldig voor alle betaalrekeningen
Ter beschikking via Banx app
Aangetekende brieven opsturen
In geval van aanmaning worden maximaal een keer per maand kosten aangerekend

Inbegrepen in forfait
7,50 EUR per brief +
portokosten
7,50 EUR per aanmaning
+ portokosten

IV. WISSELVERRICHTINGEN VAN BILJETTEN
Niet van toepassing

V. INTERNATIONALE BETALINGEN
V.1. Transfers uit het buitenland
Europese overschrijving in euro

Volgens SEPA-criteria7

Internationale overschrijving in euro

Niet-SEPA met correcte IBAN en BIC

Andere overschrijvingen in euro of in deviezen

Inbegrepen in forfait
9,68 EUR
0,121 % van het bedrag
(min. 9,68 EUR max 121,00 EUR)

Forfaitair tarief voor kleine transfers tot 25,00 EUR: 4,54 EUR

4

Het uiterste uitvoeringsuur is het limietuur dat per munt wordt vastgelegd voor de uitvoering van een betaling met diezelfde dag als valutadatum. In bepaalde munten is
het niet mogelijk een betaling uit te voeren met diezelfde dag als valutadatum; het limietuur voor de uitvoering stemt dan overeen met het limietuur voor de uitvoering
van een betaling met als valutadatum de eerstvolgende bankwerkdag of in bepaalde gevallen de 2e bankwerkdag die daarop volgt.
5
Bedrag gedebiteerd op het einde van de maand van het eerste gebruik van de kaart.
6
Met inbegrip van de kosten i.v.m. het dagelijks beheer van de kaart (herinnering na verlies geheime code, blokkering en vervanging van de kaart enz.).
7

Landen van de SEPA-zone + correcte IBAN en BIC + gedeelde kosten (code SHA).
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V.2. Aanvullende kosten (per verrichting)
Dossierkosten (opzoekingen, annulaties, wijzigingen),
te vermeerderen met de kosten die andere banken ons aanrekenen (min. 10,00 EUR).

30,00 EUR

V.3. Modaliteiten
Valutadatum (= valuta op rekening van de klant)
Internationale ontvangsten in EUR of in deviezen worden geboekt met als valutadatum de datum waarop Banx het geld
ontvangt, plus 2 bankwerkdagen bij wijziging van deviezen.
Uiterste uitvoeringsuur5
Belangrijkste munten:
Valutadag:
Valutadag + 1:
EUR: 15.00 uur
NOK:
16.00 uur
GBP: 14.00 uur
SEK:
16.00 uur
CHF:
11.00 uur
DKK:
16.00 uur
USD: 16.30 uur
PLN:
15.00 uur
Uitvoeringstermijn
Voor de overschrijvingen uit het buitenland
Banx verbindt zich ertoe om de fondsen op uw betaalrekening te storten op de dag van de ontvangst ervan door Banx. Het
rekeningnummer en de naam van de begunstigde op de overschrijving moeten correct zijn.
Wisselkoers
De gebruikte wisselkoers is gebaseerd op de noteringen op de internationale markten op het moment van de uitvoering van de
verrichting.

VI. CONSUMENTENKREDIETEN
VI.1. Geoorloofde debetstand
Kasfaciliteit

Budgetkrediet Comfort

Bedrag krediet

Duur

JKP

Max. 1 250 EUR

1 maand

9,50 %

Bedrag krediet

Duur

JKP

-

-

-

Jaarlijkse
debetinterestvoet
9,50 %

Bedrag terug te betalen

bedrag opgenomen krediet
+ driemaandelijkse betaling
interesten

VI.2. Overschrijding
Overschrijding8

Jaarlijkse
debetinterestvoet
9,50 %

VII. HYPOTHECAIRE KREDIETEN
Niet van toepassing

VIII. KLUIS
Niet van toepassing

IX. TELEBANKIEREN
Banx app

Inbegrepen in
forfait

X. CHEQUES
Niet van toepassing

XI. VERZEKERINGEN
Niet van toepassing

8

De Bank behoudt zich conform artikel VII.101 van het Wetboek Economisch Recht, het recht voor een verwijlinterest (debetinterest plus 10 %) aan te rekenen op het
bedrag van de overschrijding.
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XII. DIVERSEN
XII.1. Opzoekingskosten9
Attesten, duplicaten of overzichten
Eenvoudig:
Voor alle betaalrekeningen (per stuk of maand)

15,00 EUR

Complex:
Voor alle betaalrekeningen
Rechtzetting en recuperatie

60,00 EUR/uur
15,00 EUR

XII.2. Varia
Nalatenschapsdossier overledene < 18 jaar
Nalatenschapsdossier overledene ≥ 18 jaar
Dossier inzake uitvoerend beslag
Dossier slapende rekening

gratis
jaarlijkse beheerskost : 75,00
EUR
Kosten voor de aangifte van
de derde beslagene: 70 EUR
10 % van de slapende
tegoeden met een maximum
van 200 EUR

Speciale sluitingsdagen: zijn geen bankwerkdagen: alle zaterdagen en zondagen, alle wettelijke feestdagen en alle bank holidays voor een bepaald
jaar ( te consulteren op https://www.belfius.be/bankholidays).
Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, B-1210 Brussel, FSMA Nr. 19649A – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185, IBAN BE23 0529 0064 6991.

9

Geen opzoekingen vóór 2021.
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