STANDAARD TARIEF VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERSCHRIJVINGEN IN BELGIË
(KLANTEN NIET BEHEERD DOOR BUSINESS CENTERS, CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING)
•
•
•
•

Tarief van toepassing vanaf 1 april 2012.
Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Dit tarief is zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse (niet - ingezeten) klanten van toepassing.
Tarief onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.

1.

TARIEF VOOR SEPA EUROPESE OVERSCHRIJVINGEN

SEPA (Single Euro Payments Area) is een eengemaakte Europese betaalruimte. De SEPA-zone bestaat uit de landen van de Europese
Economische Ruimte (zie lijst p. 3), Monaco en Zwitserland.
Een Europese overschrijving moet aan de volgende criteria voldoen:
•
overschrijving in EUR
•
van/naar andere lidstaten van de SEPA zone
•
met correcte IBAN van de opdrachtgever en de begunstigde
•
naam van de begunstigde
•
met correcte BIC van de bank van de begunstigde
De tarieven worden trimestrieel (voor rekeningen met professioneel gebruik) of maandelijks(voor rekening met privé gebruik)
aangerekend, samen met de kosten van het binnenlandse betalingsverkeer.
De kosten moet gedeeld zijn (SHARED), dwz. alleen de kosten in België te uwen laste.
1.1 SEPA Europese overschrijvingen
De tarieven voor binnenlandse transfers gelden, conform de Europese Verordening 260/2012 (zie p. 3).
OVERSCHRIJVINGEN NAAR HET BUITENLAND
Elektronische overschrijving
Elektronische overschrijving met credit andere bank dezelfde dag (via Isabel)
Papieren overschrijving (of aan het loket)
Papieren overschrijving (of aan het loket) met credit andere bank dezelfde dag
Toeslag per collectieve overschrijving
Toeslag per SEPA Europese overschrijving naar Zwitserland

exclusief BTW
Gratis
0,50 EUR (*)
0,25 EUR (*)
5,25 EUR (*)
1,50 EUR
7,00 EUR

OVERSCHRIJVINGEN UIT HET BUITENLAND
Basistarief
Toeslag per SEPA Europese overschrijving uit Zwitserland

exclusief BTW
Gratis
5,00 EUR

1.2 Bijzondere gevallen
-

Overschrijving met bevestiging per telefoon, fax of e-mail.
Overschrijving in EUR vanaf een deviezenrekening.
Opmerking: in het geval van een overschrijving met een wisselverrichting bij het debit, bestaat de keuze tussen
“gedeelde kosten” (SHARED) en "zonder kosten voor de begunstigde" (OUR).

Men kan geen SEPA Europese overschrijving uitvoeren vanaf een deviezenrekening, noch een bevestiging per telefoon, fax of e-mail
doen. In dit geval zal de overschrijving dus geen SEPA Europese overschrijving zijn, maar de tarieven beschreven onder punten 1.1
en 1.2 blijven van toepassing.
Een toeslag zal gevraagd worden voor de bevestiging per telefoon, e-mail of fax en voor de optie "zonder kosten voor de
begunstigde" (OUR).
In dit geval, worden de tarieven per transactie aangerekend, behalve de tarieven met een asterisk (*), die trimestrieel (voor
rekeningen met professioneel gebruik) of maandelijks (voor rekening met privé gebruik) worden aangerekend.
TOESLAG
Toeslag voor fax of e-mail bevestiging (overschrijving naar het buitenland)
Toeslag voor telefoon, e-mail of fax bevestiging (overschrijving uit het buitenland)
Toeslag indien "zonder kosten voor de begunstigde" (OUR) (correspondentkosten)
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Exclusief BTW
10,00 EUR
7,00 EUR
Verschillend per land

2.

INTERNATIONAAL TARIEF

Dit tarief wordt toegepast voor alle andere overschrijvingen, met inbegrip van
-

-

de overschrijvingen in EUR naar en van landen buiten de SEPA-zone
de overschrijvingen in EUR naar en van landen van de SEPA-zone zonder vermelding van het juiste IBAN-nummer van de
begunstigde
de overschrijvingen in één van de deviezen van de Europese Economische Ruimte (behalve EUR)
deze munten zijn: BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, SEK
de kosten zijn verplicht gedeeld (SHARED) behalve indien de overschrijving een wisselverrichting verreist bij het
debet, in welk geval er keuze is tussen “gedeelde kosten” (SHARED) en "zonder kosten voor de begunstigde" (OUR)
de overschrijvingen in een andere munt dan deze van de EER, zelfs naar/komend van andere banken in België
betaling per bankcheque.

De tarieven worden per transactie aangerekend.
OVERSCHRIJVINGEN NAAR HET BUITENLAND

exclusief BTW
1 °/°°
min. 7,00 EUR
max. 100,00 EUR
1,00 EUR
5,00 EUR

Betalingsprovisie
Telecommunicatiekosten (Swift)
Toeslag indien aanlevering op papier of inbreng aan het loket
Toeslag voor overschrijving met credit andere bank dezelfde dag
(altijd toegepast indien betalingsopdracht aangeleverd per fax)
Toeslag voor fax of e-mail bevestiging
Toeslag indien betaling per bankcheque (+ portokosten aangetekende verzending)
Toeslag indien zonder kosten voor de begunstigde (OUR): correspondentkosten

5,00 EUR
10,00 EUR
7,50 EUR
verschillend per land

OVERSCHRIJVINGEN UIT HET BUITENLAND
Betalingsprovisie
Toeslag voor telefoon, e-mail of fax-bevestiging

3.

exclusief BTW
1 °/°°
min. 5,00 EUR
max. 100,00 EUR
7,00 EUR

BIJZONDERE TARIEF

Voor grensoverschrijdende overschrijvingen tussen:
-

BNP Paribas Fortis NV rekeningen (FBINT : “BNP PARIBAS FORTIS INTERNATIONAL NETWORK TRANSFER”)
rekeningen bij Europese entiteiten van BNP Paribas

Geldt het binnenlandse tarief indien de voorwaarden van de EU Verordening vervuld zijn (zie paragraaf 1.1).
Voor andere transfers in EUR, AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EEK, GBP, HKD, HUF, JPY, LTL, LVL, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD,
TRY, USD, of ZAR bedraagt de forfaitaire betalingsprovisie 5,00 EUR voor een elektronische transfer naar een andere BNP Paribas
Fortis NV in het buitenland of naar een Europese entiteit van BNP Paribas (met verplichte vermelding van IBAN en BIC).
En 0,00 EUR voor een binnenkomende betaling van een andere BNP Paribas Fortis NV in het buitenland of van een Europese
entiteit van BNP Paribas, te verhogen met de hierboven vermelde toeslagen (aanlevering papier, fax-bevestiging, …).
Het overzicht van de Europese entiteiten van BNP Paribas is beschikbaar in een apart document (docserver F00529E).

BIJZONDERE TARIEF
Overschrijving uit het buitenland
Elektronische overschrijving, voordelig FBINT tarief (zie punt 3)
Elektronische overschrijving naar BMCI, UBCI en Al Djazair
Papieren overschrijving (of aan het loket), voordelig FBINT tarief
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4.

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, EUROPESE VERORDENING 260/2012, IBAN EN BIC

Het Europese Verordening 260/2012 (vervangt 924/2009) legt een gelijkheid op tussen de kosten voor binnenlandse
overschrijvingen en grensoverschrijdende overschrijvingen. De staten waar de Europese Verordening van kracht is bestaan in de
landen van Europese Economische Ruimte:
- De lidstaten van de Europese Unie:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique en
Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal
(inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovaakse Republiek, Slovenië, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden, Ceuta en
Melilla), Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar) en Zweden.
- en IJsland Liechtenstein, Noorwegen.
Het IBAN (Internationaal Bank Account Number) is het gestandaardiseerd bankrekeningnummer. Het IBAN bestaat uit een
landcode (2 karakters), een controlegetal (2 karakters) en het nationale rekeningnummer, in drie landen aangevuld met de
bankcode van de BIC. Het telt maximum 34 alfanumerieke karakters en heeft een vaste lengte per land. Bij elektronische
aanlevering moet u het IBAN aan elkaar schrijven en geen spaties gebruiken!
De BIC (Bank Identifier Code), ook SWIFT-adres genoemd, identificeert de bank van de begunstigde. De BIC telt 8 of 11
alfanumerieke karakters, bestaande uit een bankcode (4 karakters), een landcode (2 karakters) en een plaatscode (2 karakters), bij
sommige banken aangevuld met een kantoorcode (3 karakters).
5.

VALUTERINGSREGELS

Overschrijving naar het buitenland
Uitzonderingen:
• FBINT overschrijving met wisselverrichting
• Papieren overschrijving in een andere munt dan deze van de EER-zone
(papier, fax, kantoor)

uitvoeringsdatum

Overschrijving uit het buitenland
Uitzonderingen:
• overschrijving met wisselverrichting
• overschrijving in een andere munt dan deze van de EER-zone zonder
wisselverrichting

uitvoeringsdatum

6.

•
•

•
•

uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen
uitvoeringsdatum - 1 bankwerkdag

uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen
uitvoeringsdatum + 1 bankwerkdag

OPZOEKINGEN, ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN

Voor opzoekingen in verband met grensoverschrijvende overschrijvingen (inbegrepen SEPA Europese overschrijvingen),
annuleringen of wijzigingen wordt een vergoeding van 12,39 EUR aangerekend, eventueel te vermeerderen met de ons door de
correspondentbank(en) aangerekende kosten. Die kosten worden niet aangerekend mocht de bank verantwoordelijk zijn voor een
eventuele fout.

7.

KLACHTEN EN VERHAAL

Indien u een probleem zou hebben, spreek erover met uw contactpersoon in de bank. Indien u niet tevreden bent met de
voorgestelde oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan
BNP Paribas Fortis NV
Ombudsdienst (1QA8D)
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax +32 (0)2 228 72 00
Bent u het niet eens met het voorstel tot regeling van de Ombudsdienst van BNP Paribas Fortis NV dan kunt u, op voorwaarde dat
u consument bent, terecht bij de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen - Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel Fax 02 545 77 79 - e-mail: Ombudsman@OmbFin.be
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