Hello4You – Tarievenlijst
Tarieven van kracht vanaf 01/02/2016 (wijzigingen voorbehouden)
Van toepassing voor rekeningen Hello4You voor privégebruik (consumenten)

1.1. Zichtrekening Hello4You
Beheerskosten

Gratis

Creditrente op de rekening in EUR

0,00 %

Self, Phone banking, Pc Banking, Easy Banking/App Hello bank!

Gratis

Cheques

0,60 EUR

Overhandiging zakken met muntstukken aan het loket

4,00 EUR

Andere verrichtingen in EUR in België (behalve geldopvragingen met Visakaart of MasterCard)
Bijkomende kaartlezer

1.2. Bankkaart Hello4You

Gratis
9,90 EUR

1

Beheerskosten voor de kaart

Inbegrepen

1

Dienst 'geldopvraging aan een geldautomaat van BNP Paribas Fortis in België' en 'betaling bij handelaars
in België en het buitenland'

Inbegrepen

1

Dienst 'geldopvraging aan een geldautomaat die niet van BNP Paribas Fortis is' en 'geldopvraging aan
een geldautomaat in het buitenland'

Inbegrepen

1

Vervanging van een verloren of gestolen kaart (gratis één vervanging per jaar)
Kosten voor het personaliseren van de kaart per personalisatie en per kaart (één personalisatie gratis per
rekening en per kaart)

8,00 EUR
9,50 EUR

2

1

Vanaf de derde dienst geldt het standaardtarief van de betrokken dienst (u vindt de volledige tarievenlijst op www.bnpparibasfortis.be, in alle
kantoren van BNP Paribas Fortis, op www.hellobank.be en na een eenvoudige aanvraag bij het Hello team).
2

Tarief van toepassing vanaf 01/01/2014

1.3. Hello Prepaid card
Kosten voor de kaart (5 jaar geldig)

Inbegrepen

Maximaal herlaadbaar op jaarbasis tot

5.000,00 EUR

Vervanging van de kaart

8,00 EUR

Geldopvraging in biljetten in euro aan een geldautomaat

Gratis

Wisselkosten voor verrichtingen in andere deviezen dan de euro en bij opvragingen in andere deviezen
dan de euro

1,60 %

1.4. Hello Kredietkaart
Kosten voor de kaart (1ste kaart gratis gedurende het eerste jaar); op maandbasis

0,92 EUR

Vervanging van een verloren of gestolen kaart (gratis één vervanging per jaar)

8,00 EUR

Geld opvragen in euro aan een geldautomaat

4 EUR + 1,00 %

Wisselkosten voor verrichtingen in andere deviezen dan de euro en bij opvragingen in andere deviezen
dan de euro

1,60 %

Alle informatie leest u in de volledige tarievenlijst. U vindt die op www.bnpparibasfortis.be, in alle kantoren van BNP Paribas
Fortis, op www.hellobank.be en na een eenvoudige aanvraag bij het Hello team.
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