CUBA

1. Financiële informatie
• Munt: Cubaanse peso (CUC) niet verhandelbaar bij BNP Paribas Fortis.
Vanaf 8/11/2004 is het niet meer toegelaten met US-dollars te betalen en wie Amerikaanse Dollars wil wisselen moet
een bijkomende commissie betalen. Alle transacties in cash gebeuren in principe met de convertibele Cubaanse Peso.
Wisselen op straat wordt afgeraden omdat u dan de kans loopt de regulaire peso te ontvangen die voor u als toerist
onbruikbaar is. Het is aanbevolen aan Europese reizigers euro’s mee te nemen.
Wisselen kan in wisselkantoren, bankfilialen en sommige andere plaatsen die hiervoor een vergunning hebben (hotels,
luchthavens). De Cubaanse convertibele peso mag u niet uitvoeren.
• Toegestane invoer: - lokale munt: Invoer van CUC verboden.
- vreemde munten: onbeperkte invoer indien ze bij aankomst worden aangegeven.
• Meest aanvaarde andere munten: EUR.
• Mogelijkheden tot opvraging van cash geld (zie tabel):
Gezien het embargo t.o.v de Verenigde Staten worden kredietkaarten van Visa en MasterCard in de regel niet
aanvaard. Uitzonderingen op deze regel zijn heel beperkt mogelijk. Voorzie voor uw uitgaven in ieder geval
voldoende cash geld.
Middel

Aantal
ATM’s (1)

Aantal
kantoren

Standaardwaarden maximumbedrag per
opvraging (2)

Verrichtingskosten (3)

Visa

N.B. (4)

N.B. (4)

620 EUR per verrichting
620 EUR in 4 dagen
(maximaal 8 opvragingen)

MasterCard

N.B. (4)

N.B. (4)

620 EUR per verrichting
620 EUR in 4 dagen
1000 EUR in 7 dagen (gecumuleerde
opvragingen in België en buitenland, in de
kantoren of ATM)

Vast bedrag: 4,00 EUR
Wisselkoers: gebaseerd op
indicatieve koers van de Europese
Centrale Bank en vermeerderd
met 1,60% wisselmarge
Vast bedrag: 4,00 EUR
Wisselkoers: gebaseerd op
indicatieve koers van de Europese
Centrale Bank en vermeerderd
met 1,60% wisselmarge

(1) ATM : geldautomaat (Automated Teller Machines).
(2) Opgepast: sommige banken passen eigen - lagere - limieten toe.
(3) BTW 21% inbegrepen wanneer van toepassing. Behoudens tegenbericht worden de kosten niet plaatselijk, maar bij de afrekening in België
aangerekend.
(4) N.B.: niet beschikbaar.
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• Betaalmogelijkheden (winkels, hotels, restaurants)
Gezien het embargo t.o.v de Verenigde Staten worden kredietkaarten van Visa en MasterCard in de regel niet
aanvaard. De praktijk wijst uit dat sommige handelaars wel kredietkaarten aanvaarden. Dit is in ieder geval zeer
beperkt. Voorzie voor uw uitgaven voldoende cash geld.
Middel
Visa

Aantal handelaars die het
betaalmiddel aanvaarden
N.B. (3)

MasterCard

N.B. (3)

Standaardwaarden
maximumbedrag
saldo op de maandelijkse
uitgavenlimiet (2)
saldo op de maandelijkse
uitgavenlimiet (2)

Kosten (1)
Wisselkosten: 1,60%
Wisselkosten: 1,60%

(1) BTW 21% inbegrepen wanneer van toepassing. Behoudens tegenbericht worden de kosten niet plaatselijk, maar bij de afrekening in België
aangerekend.
(2) Voor uitzonderlijke bedragen kan een veiligheidscontrole worden uitgevoerd.
(3) N.B.: niet beschikbaar.

2. Nuttige contacten
• Bankieren vanuit het buitenland

- Tel.: +32 2 762 60 00 Fax: +32 2 433 40 35 (van maandag tot vrijdag, van 7 u. tot 22 u, op zaterdag van 9 u. tot 17 u.)
- PC banking: http://www.bnpparibasfortis.be (24 u per dag en 7 op 7)

•

•

Card Stop (gestolen of verloren kaarten):
Tel.: +32 70 344 344
Een geldautomaat zoeken
ATM MasterCard en Maestro:
http://www.mastercard.com/be/personal/nl/cardholderservices/atmlocations/index.html
ATM Visa: http://visa.via.infonow.net/locator/global/

3. Nuttige sites
•

Reisadvies van BNP Paribas Fortis: http://www.bnpparibasFortis.be/reizen

•

Reisadvies per land van de Federale Overheid
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/index.jsp
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