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I. Zichtrekeningen
1.1. Zichtrekening
Beheren van de rekening (maandelijkse bijdrage)

2,00 EUR

Vervanging gestolen of verloren kaart

10,00 EUR

Vervanging kaart bij fraude of vermoeden van fraude

Gratis

Vervanging van een defecte kaart

Gratis

Opvragingen met de debetkaart aan geldautomaten in België en in de landen van de eurozone)

Gratis

1.2. Premium Pack (1 tot 3 rekeningen)
Bijdrage per maand

7,50 EUR

Beheren van de rekening

Inbegrepen

Rekeningverzekering (1 verzekering gelinkt aan de hoofdrekening)

Inbegrepen

Debetkaarten (max. 2 per rekening)

Inbegrepen

Tot 2 kaarten per Premium Pack, naar keuze uit de volgende kaarten: kredietkaart Mastercard Gold,
kredietkaart Visa Classic

Inbegrepen

Vervanging gestolen of verloren kaart, kaartlezer

Inbegrepen

Vervanging kaart bij fraude of vermoeden van fraude

Inbegrepen

Vervanging van een defecte kaart

Inbegrepen

Opvragingen met de debetkaart aan geldautomaten in België en in de landen van de eurozone)

Inbegrepen

Manuele verrichtingen: geldopneming in euro aan de loketten van BNP Paribas Fortis-kantoren, Europese
overschrijvingen op papier of overschrijvingen via een adviseur aan de loketten of op afstand via het Easy
Banking Centre, bestellen en uitgifte van cheques
Easy Banking Web, Easy Banking App en Easy Banking Phone

12 inbegrepen
/rekening/jaar
Gratis

1.3. Comfort Pack (1 tot 3 rekeningen)
Bijdrage per maand

3,50 EUR

Beheren van de rekening

Inbegrepen

Rekeningverzekering (1 verzekering gelinkt aan de hoofdrekening)

Inbegrepen

Debetkaarten (max. 2 per rekening)

Inbegrepen

Kredietkaart Visa Classic/Mastercard Classic (1 kaart gelinkt aan de hoofdrekening)

Inbegrepen

Vervanging kaart bij fraude of vermoeden van fraude

Inbegrepen

Vervanging van een defecte kaart

Inbegrepen

Vervanging verloren of gestolen kaart

10,00 EUR

Opvragingen met de debetkaart aan geldautomaten in België en in de landen van de eurozone)

Inbegrepen

Easy Banking Web, Easy Banking App en Easy Banking Phone

Gratis

1.4. Welcome Pack
Beheren van de rekening

Gratis

1 debetkaart

Inbegrepen

Elektronische verrichtingen in België

Gratis

Easy Banking Web, Easy Banking App en Easy Banking Phone

Gratis

Afgiftes van muntstukken in zak aan het loket

Gratis
1 gratis
vervanging/jaar
Volgende: 10,00
EUR

Vervanging verloren of gestolen kaart
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Vervanging kaart bij fraude of vermoeden van fraude

Gratis

Vervanging van een defecte kaart

Gratis

Opvragingen met de debetkaart aan geldautomaten in België en in de landen van de eurozone)

Gratis

1.5. Hello4You
Beheren van de rekening

Gratis

2 debetkaarten

Inbegrepen

Elektronische verrichtingen in België (behalve geldopvraging met kredietkaart Visa of Mastercard)
Hello Kredietkaart (1e kaart 1e jaar gratis)

Gratis
1,13 EUR

Easy Banking Web, Easy Banking App en Easy Banking Phone

Gratis

Cheque uitgegeven in België

4,00 EUR
4 EUR
+ aangetekende
zending
4,00 EUR
1 gratis
vervanging/jaar
Volgende: 10,00
EUR
Gratis

Bestelling van cheques (per 4)
Afgiftes van muntstukken in zak aan het loket
Vervanging verloren of gestolen kaart
Vervanging kaart bij fraude of vermoeden van fraude
Vervanging van een defecte kaart

Gratis

Opvragingen met de debetkaart aan geldautomaten in België en in de landen van de eurozone)

Gratis

1.6. Universele Bankdienstrekening
Beheren van de rekening (maandelijkse bijdrage)

5,00 EUR

Debetkaart (1 per houder)
Manuele verrichtingen: geldopneming in euro aan de loketten van BNP Paribas Fortis-kantoren, Europese
overschrijvingen op papier of overschrijvingen via een adviseur aan de loketten of op afstand via het Easy
Banking Centre, bestellen en uitgifte van cheques

Inbegrepen
Inbegrepen

Vervanging gestolen of verloren kaart

10,00 EUR

Vervanging kaart bij fraude of vermoeden van fraude
Vervanging van een defecte kaart

Inbegrepen

Easy Banking Web, Easy Banking App en Easy Banking Phone

Inbegrepen

Inbegrepen

1.7. De dienst « Dagelijks bankieren » verbonden aan de ondertekening van een Patrimoniale Overeenkomst*
De dienst 'Dagelijks bankieren' is een voor Private Banking-cliënten bestemde clubformule waarbij de hierondervermelde
bankdiensten worden aangeboden. Deze dienst geldt enkel voor de titularis(sen) van een Patrimoniale overeenkomst,
natuurlijk(e) persoon/personen, meerderjarig (minimum leeftijd: 18 jaar) en rechtsbekwaam.
Referentierekening(en) van de dienst
Voorwaarden
referentierekening(en)
om van de “Dagelijks
bankieren” formule te
kunnen genieten

Zichtrekening(en) in EUR voor privégebruik
Wederzijdse volmacht in geval van 2 of meer titularissen
De houders van de formule 'Dagelijks bankieren' zijn de enige titularissen van de
referentierekeningen.
Geen rekeningen 'naakte eigenaar'
Geen blokkerend verzet

Aangeboden diensten

Voorwaarden

Zichtrekening (hierna 'referentierekening' genoemd)
Beheerskosten zichtrekening

enkel van de referentierekeningen.

Beheerskosten BNP Paribas Fortis-debetkaart

voor alle kaarten gekoppeld aan de referentierekeningen,
ongeacht de identiteit van de kaarthouder.
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BNP Paribas Fortis-debetkaart met de diensten
geldopvraging aan een BNP Paribas Fortis-automaat in
België en betaling bij handelaars in binnen- en buitenland,
geldopvraging aan een niet-BNP Paribas Fortis-automaat in
België en aan een automaat in het buitenland.
Vervanging van verloren of gestolen kaart

voor alle kaarten gekoppeld aan de referentierekeningen,
ongeacht de identiteit van de kaarthouder.

voor alle kaarten gekoppeld aan de referentierekeningen,
ongeacht de identiteit van de kaarthouder.
op naam van de houders van de formule 'Dagelijks bankieren'
en op naam van een gevolmachtigde (niet-houder) van de
referentierekeningen van de dienst 'Dagelijks bankieren' als die
ook de tariferingsrekeningen van het contract zijn.

Easy Banking Web

i-message
Rekening verzekering

gekoppeld aan de referentierekeningen (als het lid voldoet aan de
Algemene voorwaarden van de rekeningverzekering).
gekoppeld aan de referentierekeningen

Betalingen met een BNP Paribas Fortis-debetkaart in de
eurozone
Geldopvraging met een BNP Paribas Fortis-debetkaart in de
eurozone
Geldopvragingen aan het loket

gekoppeld aan de referentierekeningen
van de referentierekeningen

Enkelvoudige papieren overschrijvingen in euro
Niet-dringende europese overschrijvingen via een adviseur
aan het loket of op afstand via het Easy Banking Center
Easy Banking Phone

van de referentierekeningen, indien conform met de criteria van
het Europese reglement
van de referentierekeningen, indien conform met de criteria van
het Europese reglement
op naam van de houders van de formule 'Dagelijks bankieren'.

Verzending van de rekeninguittreksels per post

voor de referentierekeningen

Dringende overschrijvingen

van de referentierekeningen

Bestelling en uitgifte van binnenlandse cheques

van de referentierekeningen, enkel cheques in EUR uitgegeven
en geïnd in België

2 kredietkaarten per ondertekenaar van een Patrimoniale
overeenkomst, vrij te kiezen uit ons hele gamma

waarvan Visa Classic en Mastercard Gold of voor Private
Banking/Wealth Management voorbehouden Mastercard World
Platinum/Elite kaart (onder voorbehoud van goedkeuring)

Inwerkingtreding van de dienst « Dagelijks bankieren »
Beheerskosten zichtrekening,
Bestaande
Beheerskosten BNP Paribas Fortisrekening
debetkaart, BNP Paribas Fortis-debetkaart
met de diensten geldopvraging , PC
Nieuwe
banking
rekening
Betalingen met BNP Paribas Fortis-debetkaart in de eurozone ,
Geldopvraging met BNP Paribas Fortis-debetkaart in de
eurozone, Geldopvraging aan het loket, Enkelvoudige papieren
overschrijvingen in euro , Bestelling en uitgifte van
binnenlandse cheques
Easy Banking Phone
Rekening verzekering

Toetreding
vanaf de maand
volgend op de
toetreding
vanaf de kalenderdag
van toetreding
vanaf het begin van
het kalenderjaar van
toetreding

Uittreding
tot het einde van de maand van
uittreding

vanaf de kalenderdag
van toetreding
vanaf de kalenderdag
van toetreding

tot het einde van de maand van
uittreding
tot het einde van het lopende
kalenderjaar (er is geen
verhoudingsgewijze
terugbetaling van de eerder
aangerekende kosten)

tot en met de dag van uittreding

Bestaande diensten
Als gevolg van uw toetreding tot de club 'Dagelijks bankieren' zullen de door deze club voorgestelde bankdiensten, die u reeds
kon genieten vóór uw toetreding en die niet (langer) worden geregeld door de voorwaarden die van toepassing zijn op iedere
andere BNP Paribas Fortis-club (die Daily Banking-diensten aanbieden voor niet-professioneel gebruik), worden geregeld door
deze voorwaarden.
Wijzigingen
U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Private Bank de voorwaarden van dit dienstenaanbod kan wijzigen met een
voorafgaande schriftelijke kennisgeving van 60 dagen. U wordt geacht elke wijziging in dit dienstenaanbod te hebben aanvaard
als u geen schriftelijk bezwaar hebt ingediend binnen de voormelde termijn van 60 dagen.
Beëindiging van het lidmaatschap
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Op verzoek van het lid

• via een eenvoudig bericht aan het Private Banking Center kan het lid op elk moment zijn
lidmaatschap van de formule 'Dagelijks bankieren' opzeggen.
Op initiatief van de bank
• de houders verliezen automatisch de hoedanigheid van lid van de formule 'Dagelijks
bankieren': meer bepaald in de volgende gevallen:
o Als de voorwaarden met betrekking tot de houders en de referentierekeningen
(art. 1.2 en 1.3) niet langer zijn vervuld.
o Bij beëindiging van de Patrimoniale overeenkomst.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap op initiatief van de bank of op uw verzoek blijven alle financiële diensten behouden
(behoudens uitdrukkelijke vraag van de houders) en zullen de voorwaarden voor gewone cliënten gelden, onder meer wat de
vergoeding van de diensten betreft (beschikbaar in de kantoren).
* Enkel ter beschikking voor cliënten van de Private Bank.
1.8. Basisbankdienst
Beheren van de rekening (per maand)

1,35 EUR
Te betalen verzekeringspremie
Taks
Verzekeringspremie
(taks incl.)
(zonder taks)
4,25 EUR
0,36 EUR
3,89 EUR
De verzekeringspremie zonder taks bevat acquisitiekosten van 0,76 EUR en
administratiekosten van 0,32 EUR.

Rekeningverzekering

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u
niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag
vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de
reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de
uitsluitingsclausules. De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op
het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door
de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van
de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat
immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel
vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld
(waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de
schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen zijn berekend op grond van de
boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de
verzekeringsonderneming, zoals goedgekeurd door haar algemene vergadering.

1 BNP Paribas Fortis-debetkaart met
de dienst geldopvragingen in euro en
betalingen bij handelaars in euro
binnen de Europese Economische
Ruimte
Elektronische verrichtingen
(binnenland)
Deposito's
Manuele debetverrichtingen, inclusief
geldopvragingen in euro aan het loket
van BNP Paribas Fortis-kantoren &
enkelvoudige papieren overschrijvingen
in Euro

Inbegrepen

Inbegrepen
Inbegrepen
Eerste 36 verrichtingen per jaar inbegrepen
Vanaf de 37e verrichting:
2,00 EUR voor geldopvraging aan loket en papieren overschrijving
6,00 EUR voor overschrijving via een adviseur aan het loket of op afstand via het
easy banking center

Manuele overschrijvingen in Euro naar
spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis
Easy Banking Web/App/Phone

Inbegrepen
Inbegrepen

Rekeninguittreksels

Via Easy Banking/post inbegrepen

Vervanging verloren of gestolen kaart

Gratis

Vervanging van een defecte kaart

Gratis

Vervanging kaart bij fraude of
vermoeden van fraude

Gratis
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1.9. Beleggersrekening (rekening in EUR)
Beheren van de rekening
Kosten bij de opening van een rekening

Gratis

Kosten bij de sluiting van een rekening

Gratis

Jaarlijkse bijdrage
Creditrente in EUR en andere valuta
(driemaandelijks gecrediteerd, min de roerende voorheffing en vanaf 0,25 EUR)
Brutorentevoet

Gratis

0%

0%

Nettorentevoet

Debetrente in EUR (driemaandelijks gedebiteerd en vanaf 0,25 EUR)
Toegestaan debetbedrag (indien Thesauriereserve)

Zie uw kantoor

Overschrijding van toegestaan debetbedrag

Zie ‘4. Debetrente’

Valutadatum

Voor de toegelaten verrichtingen van de Beleggersrekening zelfde valutatoepassing als
voor de zichtrekening

Rekeningverzekering

Er kan geen Rekeningverzekering gekoppeld worden aan de Beleggersrekening.

2.0. Portefeuillerekening gekoppeld aan de Patrimoniale overeenkomst*
Beheerskosten
Kosten bij de opening van een rekening

Gratis

Kosten bij de afsluiting van een rekening

Gratis

Jaarlijkse bijdrage
Creditrente in EUR en andere valuta
(driemaandelijks gecrediteerd, min de roerende voorheffing en vanaf 0,25 EUR)

Gratis

Contracttype waaraan de portefeuille- rekening
gekoppeld is:

Brutorentevoet

Nettorentevoet

0%

0%

Portefeuillerekening rechtstreeks onder een
Patrimoniale overeenkomst (geen bijzondere
overeenkomst)
Contracttype waaraan de portefeuille-rekening
gekoppeld is:

EUR
Bruto-rentevoet

USD, GBP, CHF, JPY
Nettorentevoet

Brutorentevoet

Andere valuta

Nettorentevoet

Brutorentevoet

Nettorentevoet

Tot 31/12/2021
Libor 1 maand(1) min
1,50% maandelijks
gemiddelde

Discretionair beheer

0%

Vanaf 1/1/2022 (2)
- USD : SOFR – 1,40%
- GBP : SONIA – 1,40%
- CHF : SARON – 1,40%
- JPY : TONAR – 1,40 %
N/A

N/A

Serenity

N/A

N/A

Investeringsadvies

N/A

N/A

Adviserend beheer

0%

0%

Iris

Debetrente in EUR (driemaandelijks gedebiteerd en vanaf 0,25 EUR)
Contracttype waaraan de portefeuillerekening gekoppeld is :
Discretionair beheer, Iris
Portefeuillerekening rechtstreeks onder een
Patrimoniale overeenkomst,
Investeringsadvies, Adviserend beheer

0%
Toegestaan debetbedrag (indien
Thesauriereserve)
Overschrijding van toegestaan
debetbedrag
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Valutadatum

Voor de toegelaten verrichtingen van de portefeuillerekening zelfde
valutatoepassing als voor de zichtrekening

Rekeningverzekering

Het is mogelijk een Rekeningverzekering aan de Portefeuillerekening te koppelen
indien de titularis van de rekening een natuurlijk persoon is

* enkel ter beschikking voor cliënten van de Private Bank

(1) De Libor is de basisrente voor leningen tussen banken onderling. Libor is de afkorting van London Interbank Offered Rate. De Libor wordt elke werkdag om 11 uur vastgesteld door
de British Bankers’ Association, de BBA. Die baseert zich daarvoor op een gemiddelde van de rentes die door een aantal in Londen gevestigde banken tegenover andere banken
toegepast worden. Er wordt een verschillende Liborrente berekend voor diverse valuta, waaronder de belangrijkste, zoals de dollar, de yen, de Zwitserse frank en het pond sterling,
en ook voor verschillende periodes, namelijk 1 dag (Libor Overnight), 1 week, 2 weken, 1 maand, 2 maand enzovoort tot 12 maand.
(2) Vanaf 1/1/2022 wordt Libor vervangen door een Risk Free Rates (RFR) voor elk van de 4 valuta's. Deze RFR's zullen worden gepubliceerd door de centrale banken van deze 4
valuta's. Namelijk voor de dollar (USD) de SOFR = Secured Overnight Financing Rate; voor het sterling pond (GBP) de SONIA = Sterling Overnight Index Average, voor de Zwitserse
frank (CHF) de SARON = Swiss Average Rate Overnight en voor de Japanse yen (JPY) de TONAR = Tokyo Overnight Average Rate.
Opmerking: De USD LIBOR-koers blijft van toepassing tot juni 2023 voor bestaande USD-zichtrekeningen vanaf 31.12.2021. Alleen nieuwe USD-zichtrekeningen die na 01.01.2022 zijn
geopend, worden toegepast op de SOFR-koers.

2. Binnenlandse betalingen in EUR: kosten per verrichting
Geldopvraging met de debetkaart aan BNP Paribas Fortis-automaten in België

Gratis

Geldopvraging in EUR met de debetkaart aan niet-BNP Paribas Fortis-automaten in België en
aan automaten in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER)

Gratis

Geldopvraging in kantoor in België

2,00 EUR

Cheque uitgegeven in België

4,00 EUR

Belgische unitaire papieren overschrijving in euro

2,00 EUR

Europese unitaire papieren overschrijving in euro naar België

2,00 EUR

Niet-dringende europese overschrijvingen via een adviseur aan het loket of op afstand via het
easy banking center

6,00 EUR

4,00 EUR
+ aangetekende zending

Bestelling van cheques (per 4)

Crediteren van een cheque afgegeven aan het loket

4,00 EUR

Europese unitaire overschrijving in euro naar België, met credit andere bank dezelfde dag

6,35 EUR

Bestelling van papieren overschrijving in euro

Portkosten

Overschrijving in euro naar een BNP Paribas Fortis-spaarrekening

Gratis

Domiciliëring, doorlopende betalingsopdracht

Gratis

Overschrijving in euro via Phone banking (behalve indien een beroep wordt gedaan op de
medewerker, zie: ‘IX. Verrichtingen op afstand’), PC banking, Self

Gratis

Elektronische betaling bij handelaars

Gratis

Geldopneming in euro aan geldautomaten met:
een Rondo-kaart aan de Self-automaten

5,00 EUR

Kredietkaart Visa of Mastercard: provisie berekend op het bedrag van de verrichting
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3. Creditrente op rekening in EUR en andere valuta
(jaarlijks gecrediteerd, min de roerende voorheffing en vanaf 0,25 EUR)
Gewone Zichtrekening, Basisbankdienst

0,00%

Comfort Pack

0,00%

Premium Pack

0,00%

Hello4You

0,00%

Welcome Pack

0,00%

4. Debetrente (maandelijks gedebiteerd en vanaf 0,25 EUR)
Voor particuliere klanten
Jaarlijkse kostenpercentage

Maandelijks, nominaal

12,10%

0,8355%

Overschrijding van toegestaan debetbedrag
5. Valutadatum
Debetverrichtingen
Overschrijvingen,
behalve:
- Overschrijving in euro naar een BNP Paribas Fortis-spaarrekening
- Papieren overschrijving in een andere munt dan deze van de Europese
Economische Ruimte (EER)*
- Overschrijvingen intra-BNP Paribas Fortis met wisselverrichting
Domiciliëringen, doorlopende betalingsopdrachten

Valutadatum
Uitvoeringsdatum
Uitvoeringsdatum + 1 kalenderdag
Uitvoeringsdatum - 1 bankwerkdag
Uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen
Uitvoeringsdatum

Geldafhalingen (EUR en andere munten) aan een BNP Paribas Fortis-loket
Geldopnames ATM (geldautomaat), behalve:
- Geldopname ATM in een andere munt dan deze van de EER*
POS-betaling (point of sales), behalve:
- POS-betalingen in een andere munt dan deze van de EER*
Belgische cheques

Uitvoeringsdatum
Verrichtingsdatum
Verrichtingsdatum - 1 kalenderdag
Verrichtingsdatum
Verrichtingsdatum - 1 kalenderdag
Uitvoeringsdatum - 1 kalenderdag

Soort creditverrichtingen
Overschrijvingen,behalve:
- Overschrijvingen met wisselverrichting
- Niet-FBINT** overschrijvingen in een andere munt dan diegene
van de (EER)*, zonder wisselverrichting
Doorlopende betalingsopdrachten
Storting speciën op rekening (loket, Self Cash Deposit),
behalve:
- Afgiftes van muntstukken aan het loket, credit na telling

Valutadatum
Uitvoeringsdatum
Uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen voor de conversie
Uitvoeringsdatum + 1 bankwerkdag
Uitvoeringsdatum
Uitvoeringsdatum
Uitgiftedatum + max. 5 bankwerkdagen
voor verificatie en telling

Afgifte Belgische cheques getrokken op een Belgische bank

Uitvoeringsdatum +2 kalenderdagen

* Munten van EER: BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, EUR, GBP, HRK,HUF, ISK (niet aangeboden bij BNP Paribas Fortis), LTL, LVL, NOK, PLN, RON, SEK
** BNP Paribas Fortis Bank International Network Transfer

6. Kaarten
1e kaart

Volgende kaarten

1,20 EUR

1,20 EUR

0,67 EUR

0,67 EUR

Gratis

Gratis

Aanbieding van een kredietkaart Visa/Mastercard Classic (per maand)

2,25 EUR

2,25 EUR

Aanbieding van een kredietkaart Visa/Mastercard Gold (per maand)

4,25 EUR

4,25 EUR

Gratis

Gratis

Aanbieding van een debetkaart (per maand)
Dienst geldopname aan BNP Paribas Fortis-automaten in België
op Access Card (per maand)
Access Card verbonden aan Basisbankdienst of spaarrekening

Vervanging kaart bij fraude of vermoeden van fraude
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Vervanging van een defecte kaart

Gratis

Gratis

10,00 EUR: zichtrekening, Comfort Pack
1 gratis vervanging/jaar, volgende 10,00 EUR:
Welcome en Hello4You Pack
Inbegrepen: Premium Pack en basisbankdienst

Vervanging verloren of gestolen kaart

€30: zichtrekening en
Comfort pack
1 kaart/jaar inbegrepen
per rekening bij
basisbankdienst,
Welcome, Hello4You
en Premium Pack

€30

In Patrimoniale
Overeenkomst

Buiten Patrimoniale
Overeenkomst

Aanbieding van een kredietkaart Mastercard World Platinum (Exclusief
voor Private Banking) (per maand)

Inbegrepen

24,17 EUR

Aanbieding van een kredietkaart Mastercard World Elite (Exclusief voor
Wealth Management) (per maand)

Inbegrepen

56,67 EUR

Tijdelijke debetkaart

Exclusief voor Private Banking en Wealth Management

7. Rekeningverzekering
Te betalen verzekeringspremie
(taks incl.)
4,25 EUR

Taks
0,36 EUR

Verzekeringspremie
(zonder taks)
3,89 EUR

De verzekeringspremie zonder taks bevat acquisitiekosten van 0,76 EUR en administratiekosten
van 0,32 EUR.

Per rekening per jaar

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de
geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere
elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van
eventuele franchises of de uitsluitingsclausules. De hierboven opgegeven ramingen geven een
beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door de
verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en
bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de
premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de
andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde
kosten van de schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen zijn berekend op grond van de
boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, zoals
goedgekeurd door haar algemene vergadering.

8. Onmiddellijke storting en opvraging van biljetten in andere valuta op een rekening in dezelfde munt
(geen btw) (bij elke verrichting geboekte kosten)
1,25%
(min. 2,50 EUR,
max. 30,00 EUR)

Alleen de volgende munten zijn toegestaan: CHF, USD, GBP

9. Deviezenverrichtingen in België (bij elke verrichting geboekte kosten)
Elektronisch
(Isabel, PC banking)

Papier

Naar andere rekening van een andere houder bij
BNP Paribas Fortis

Gratis

6,05 EUR

Naar andere rekening van dezelfde houder bij
BNP Paribas Fortis

Gratis

Gratis

Overschrijving
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1,21‰
(min. 8,47 EUR;
max. 121,00 EUR)
+ SWIFT-kosten

Naar andere bank in België

Van andere rekening bij BNP Paribas Fortis
Van andere bank in België

6,05 EUR + 1,21‰
(min. 8,47 EUR;
max. 121,00 EUR)
+ SWIFT-kosten

Gratis

Gratis

1,21‰
(min. 6,05 EUR;
max. 121,00 EUR)

1,21‰
(min. 6,05 EUR;
max. 121,00 EUR)

II. Spaarrekeningen
1.

Beheren van de rekening

Kosten bij de opening van een rekening

Gratis

Kosten bij de sluiting van een rekening

Gratis

Jaarlijkse bijdrage

Gratis

Jaarlijks beheer (zie Bijzondere Voorwaarden spaarrekeningen) voor rekeningen met een
saldo < 25,00 EUR, waarop sinds 10 jaar geen opvraging of deposito is gebeurd en waarvan de
houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis aanhoudt

2,50 EUR

2. Credittarieven (op jaarbasis)
2.1. Credittarieven voor gereglementeerd sparen
Type

Basisrente

Getrouwheidspremie

Spaarrekening (1)

0,01%

0,10%

Ster Spaarrekening (2)

0,01%

0,10%

Woonsparen (3)

0,01%

0,10%

Hello4You Spaarrekening (4)

0,01%

0,10%

(1)
(2)
(3)
(4)

(Vanaf 01/04/2022) Het maximaal toegestane saldo bedraagt 250.000 euro per rekening.
Creditverrichtingen zijn toegelaten tot een maximum van 9000€ per kalenderjaar.
Voor natuurlijke personen tussen 18 en 35 jaar, creditverrichtingen zijn toegelaten tot een maximum van 6000€ per kalenderjaar.
Voor natuurlijke personen tussen 18 en 27 jaar, creditverrichtingen zijn toegelaten tot een maximum van 6000€ per kalenderjaar.

Algemene opmerkingen
1) Art. 8 Bijzondere voorwaarden
Spaarrekeningen
2) Voor natuurlijke personen

Niet-actieve spaarrekeningen of spaarboekjes (zonder verrichtingen het jaar
voordien) met een saldo < 25,00 EUR: geen vergoeding van interest
Vrijstelling van voorheffing tot 980,00 EUR interest (2022)

2.2. Credittarieven voor niet-gereglementeerd sparen
2.2.1. Spaarrekening Short
Creditinterest afhankelijk van het saldo
Basisrente

Premie

Van 0,01 tot 12.499,99 EUR

-

-

Van 12.500,00 tot 1.000.000,00 EUR

-

-

> 1.000.000,00 EUR

-

-

Basisrente

Aangroeipremie

Getrouwheidspremie

0,00%

0,00%

0,00%

2.2.2. Depositorekening
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3.

Valutadata spaarrekening

Basisrente
Deposito

Datum van het deposito + 1 kalenderdag

Opvraging

Datum van de opvraging
Bij een interne overschrijving tussen twee spaarrekeningen is de valutadatum
voor elke rekening gelijk aan de datum van de overschrijving.

Uitzondering
Getrouwheidspremie
Deposito

Datum van het deposito + 1 kalenderdag

Opvraging

Datum van de opvraging

Spaarrekening Short
Storting in contanten

Datum van de storting + 1 kalenderdag

Opvraging

Datum van de opvraging - 1 kalenderdag

4.

Rekeningverzekering (per jaar)
Te betalen verzekeringspremie
(taks incl.)

Taks

Verzekeringspremie
(zonder taks)

4,25 EUR

0,36 EUR

3,89 EUR

De verzekeringspremie zonder taks bevat acquisitiekosten van 0,76 EUR en administratiekosten van
0,32 EUR.

Per spaarrekening

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de
geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere
elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van
eventuele franchises of de uitsluitingsclausules. De hierboven opgegeven ramingen geven een beter
zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door de
verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en
bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de
premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de
andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten
van de schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen zijn berekend op grond van de
boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, zoals
goedgekeurd door haar algemene vergadering.

Spaarrekening Short

Geen verzekering

Depositorekening

Geen verzekering

5.

Belangrijkste gegevens betreffende de basisrente en de premies

5.1. Gereglementeerd Sparen
Minimale depositoperiodes voor de verwerving van de premie
Getrouwheidspremie

Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende
maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt
automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van 12 maanden.

Garantie
Basisrente

De basisrente wordt dag na dag berekend en is niet gewaarborgd, maar wordt pro rata temporis
berekend op basis van eventuele tariefwijzigingen.

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een
nieuwe verwervingsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Aanrekeningen
Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

Tijdstip van storting van de verworven interest
F01400N – 25/10/2022
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De basisrente wordt jaarlijks op 1 januari van het volgende jaar berekend en wordt op 2 januari aan het kapitaal van de
spaarrekening toegevoegd met valutadatum 1 januari.
De verworven getrouwheidspremies worden elk kwartaal in rekening geboekt. Ze genereren basisrente vanaf respectievelijk 1
april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari na het kwartaal tijdens hetwelke ze zijn verworven.
De gekapitaliseerde basisrente en premies komen in aanmerking voor de berekening van een getrouwheidspremie op het einde
van de twaalf maanden durende verwervingsperiode.
In geval van definitieve sluiting van de spaarrekening in de loop van het jaar, kan de vergoeding die op dat ogenblik verworven
was, op verzoek, samen met het kapitaal vereffend worden.

5.2. Depositorekening
Minimale depositoperiodes voor de verwerving van de premie
De aangroeipremie wordt toegekend op een toename van de spaartegoeden, met inbegrip van de
trimestrieel gekapitaliseerde interesten en premies. De aangroeipremie begint te lopen op de eerste
dag die volgt op de stortingsdatum. Ze is dag op dag zes maanden later verworven, op voorwaarde dat
Aangroeipremie
de storting gedurende zes opeenvolgende maanden op de rekening is blijven staan.
In tegenstelling tot de getrouwheidspremie wordt de aangroeipremie slechts eenmaal toegekend.
Zodra de aangroeipremie verworven is, komen de bedragen in aanmerking voor de
getrouwheidspremie.
Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende twaalf opeenvolgende
maanden op de rekening blijven staan.
Getrouwheidspremie
De getrouwheidspremie is verworven twaalf maanden na de verwerving van de aangroeipremie of
twaalf maanden na de vervaldag van een nieuw verworven getrouwheidspremie.
Garantie
De basisrente wordt dag na dag berekend en is niet gewaarborgd, maar wordt pro rata temporis
Basisrente
berekend op basis van eventuele tariefwijzigingen.
Aangroeipremie

Voor de aangroeipremie geldt de rentevoet die op de datum van het deposito van kracht is. De
rentevoet is gewaarborgd voor dat deposito ondanks eventuele latere rentewijzigingen.

Getrouwheidspremie

De rentevoet van de getrouwheidspremie is niet gewaarborgd. De premie wordt pro rata temporis
berekend op basis van eventuele rentewijzigingen.

Aanrekeningen
Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is. Ze worden eerst
aangerekend op de bedragen die nog geen recht op een aangroeipremie hebben gegeven en vervolgens op die waarvoor de
getrouwheidspremie nog niet is verworven.
Tijdstip van storting van de verworven interest
De basisrente en de verworven premies worden berekend op de eerste dag van het volgende kwartaal en worden de tweede dag
van het kwartaal met valutadatum van de eerste dag toegevoegd aan het kapitaal van de spaarrekening.
In geval van definitieve sluiting van de spaarrekening in de loop van het jaar, wordt de vergoeding die op dat ogenblik al
verworven is, samen met het kapitaal vereffend.

III.Rekeninguittreksels (standaardtarief)
Via Easy Banking
Toegestuurd per post (alle frequenties)

Gratis
1 EUR + portkosten
per enveloppe
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Ter beschikking in kantoor – Dienst enkel toegankelijk voor cliënten van de Private Bank

Tarieven geldig vanaf 01.01.2021

Voor alle sorten rekening en alle frequenties

250 EUR/jaar

Tarief geldig tot 31.12.2020 – Dienst toegankelijk 1) voor cliënten van de Private Bank,
2) voor andere klanten die over deze dienst beschikken op 01/06/2020 en dit tot de
afschaffing van de dienst.
Voor de zichtrekeningen: dagelijks
Voor de zichtrekeningen: andere frequenties
Voor de beleggersrekening: alle frequenties
Opmerking: het verzenden per post van rekeninguittreksels in brailleschrift is gratis

4,03 EUR
2,02 EUR
0,41 EUR

IV.Uitgavenstaten kredietkaarten (standaardtarief)
Via Easy Banking (Zoomit)
Toegestuurd per post

Gratis
2,18 EUR

V. Termijnrekeningen
Kosten
Rentevoeten

Openen, sluiten en beheer van de Termijnrekening
Gratis
Variëren dagelijks in functie van de financiële markten en naargelang de munt, de looptijd en het
bedrag. Gelieve u te informeren in onze kantoren.

VI. Wisselverrichtingen
Zie de affiche ‘Wisselkoers’ in onze kantoren.
De referentie wisselrentevoet is gelijk aan de interne handelskoers van BNP Paribas Fortis waaraan een commerciële marge wordt
toegevoegd. Deze rentevoet kan constant fluctueren. De wisselrentevoet is dus onderworpen aan wijzigingen in de loop van de dag.
De commerciële marge kan variëren in functie van de aard van de operatie, haar grootte, en van de munteenheid.
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VII. Internationale betalingen
Wend u voor nadere inlichtingen tot uw kantoor.
1. Tarief voor overschrijving in euro (Europese overshrijving)
SEPA (Single Euro Payments Area) is een eengemaakte Europese betaalruimte. De SEPA-zone bestaat uit de landen van de
Europese Economische Ruimte, Monaco, Zwitserland en San Marino*.
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;

met 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 voor privégebruik)
aangerekend, samen met de kosten van het binnenlandse betalingsverkeer.
De kosten moet gedeeld zijn (SHARED), dat wil zeggen dat alleen de kosten in België te uwen laste zijn.
1.1. SEPA Europese overschrijvingen
De tarieven voor binnenlandse transfers gelden conform de Europese Verordening 260/2012
Overschrijvingen naar het buitenland
Elektronische overschrijving

Gratis

Papieren overschrijving

2,00 EUR

Overschrijvingen via een adviseur aan het loket of op afstand via het easy banking center

6,00 EUR

Papieren overschrijving (of aan het loket) met credit andere bank dezelfde dag

6,35 EUR

Toeslag per overschrijving naar Zwitserland

8,47 EUR

Overschrijvingen vanuit het buitenland
Basistarief

Gratis

Toeslag per overschrijving uit Zwitserland

6,05 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 overschrijving in euro uitvoeren vanaf een deviezenrekening, noch een bevestiging per telefoon, fax ofe-mail
doen. In dit geval zal de overschrijving dus geen overschrijving in euro 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 dat geval worden de tarieven per transactie aangerekend, behalve de tarieven met een asterisk (*), die trimestrieel
(voor rekeningen met professioneel gebruik) of maandelijks (voor rekeningen voor privégebruik) worden aangerekend.

Toeslag voor een SWIFT-kopie van een overschrijving van of naar het buitenland

12,00 EUR

Toeslag voor bevestiging (kennisgeving) per telefoon, fax of e-mail van de uitvoering van
een overschrijving naar het buitenland

12,10 EUR

Toeslag voor bevestiging (kennisgeving) per telefoon, fax of e-mail van de aankomst van
een overschrijving uit het buitenland

8,47 EUR
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Toeslag indien ‘zonder kosten voor de begunstigde’ (OUR) (correspondentkosten) – meer
informatie beschikbaar in uw kantoor

Verschillend per land

1.3. Instantoverschrijvingen in euro (SCT instant)

De SCT Instant is een individuele elektronische betaling die dag en nacht en alle dagen van het jaar (24/7/365) wordt uitgevoerd
tussen de deelnemende banken en waarbij het geld in enkele seconden beschikbaar is voor de begunstigde.
•
•
•
•
•
•

De SCT Instant is een overschrijving die aan alle volgende voorwaarden voldoet:
overschrijving in EUR;
tussen twee rekeningen bij deelnemende banken binnen de landen van de SEPA-zone;
met gebruik van het rekeningnummer in IBAN-formaat;
met vermelding van de naam van de begunstigde;
met gedeelde kosten (SHARED).

Instantoverschrijvingen kunnen enkel elektronisch worden uitgevoerd via Easy Banking App.

Uitgaande instantoverschrijving

TARIEF

Individuele elektronische overschrijving (onmiddellijk verrekend, weekends
en feestdagen) via Easy Banking App.
Limiet van 1.000 EUR per dag per rekening

0,60 EUR per verrichting (incl. BTW) via een
privé-rekening
De tarieven worden maandeljiks aangerekend

Binnenkomende instantoverschrijving

TARIEF

Geen limiet voor binnenkomende bedragen

Gratis

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, HRK, HUF, ISK*, LTL, NOK, PLN, RON, SEK.
- De kosten zijn verplicht gedeeld (SHARED) behalve indien de overschrijving een wisselverrichting vereist 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
A. Algemeen tarief
1,21‰
(min. 8,47 EUR; max. 121,00 EUR)

Betalingsprovisie
Telecommunicatiekosten (Swift)
Toeslag

1,21 EUR

- aanlevering op papier of inbreng aan het loket
- met credit andere bank dezelfde dag (altijd toegepast indien betalingsopdracht
aangeleverd per fax)
- bevestiging per fax of e-mail
- overschrijving ‘zonder kosten voor de begunstigde’ (OUR) correspondentkosten.
Meer informatie beschikbaar in uw kantoor
F01400N – 25/10/2022
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- betaling per bankcheque (+ portkosten aangetekende verzending)

9,08 EUR
Uitgifte papieren bankcheque niet
langer mogelijk. Swiftcheque in USD
blijft een optie.

B. Speciaal tarief (**)
Betalingsprovisie

6,05 EUR

Telecommunicatiekosten (Swift)

Gratis

Toeslag
- aanlevering op papier of inbreng aan het loket
-

6,05 EUR

met credit andere bank dezelfde dag

Gratis

- bevestiging per fax of e-mail

12,10 EUR

- overschrijving ‘zonder kosten voor de begunstigde’ (OUR) correspondentkosten.
Meer informatie beschikbaar in uw kantoor

Verschillend per land

Overschrijvingen uit het buitenland
1,21‰
(min. 6,05 EUR; max. 121,00 EUR)

Betalingsprovisie
Toeslag voor telefoon, e-mail of faxbevestiging
*

8,47 EUR

ISK wordt niet aangeboden bij BNP Paribas Fortis.

** Voordeeltarief geldig voor onderstaande banken:

BICIBFBX: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Burkina / Ouagadougou / Burkina Faso
BICICIAB: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Cote d’Ivoire / Abidja / Cote d’Ivoire
BICIGALX: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon / Libreville / Gabon
BICIGNCX: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Guinée / Conakry / Guinée
BICIMLBA: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Mali / Bamako / Mali
BICISNDX: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal / Dakar / Sénégal
BMCIMAMC: Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie / Casablanca / Marocco
BNPADZAL: BNP Paribas El Djazair / Algiers / Algeria
BNPAEGCX: BNP Paribas SAE, Egypt / Cairo / Egypt
BNPAGB22: BNP Paribas London Branch / London / United Kingdom
BPPBCHGG: BNP Paribas SA (Switzerland) / Geneva / Switzerland
BWSTUS66: Bank Of The West / San Francisco, CA / United States
FHBKUS77: First Hawaiian Bank / Honolulu, HI / United States
GEBAGB22: BNP Paribas Fortis SA/NV UK Branch / London / United Kingdom
HNADGB2L: BNP Paribas Securities Services / London / United Kingdom
KHABUA2K: UkrSibbank/ Kharkiv / Ukraine
NJCBCNBN: Bank of Nanjing (formerly Nanjing City Commercial Bank) / Nanjing / China
ORCOVNVX: Orient Commercial Joint Stock Bank / Ho Chi Minh City / Vietnam
PARBCHZZ: BNP Paribas Securities Services / Zurich / Switzerland
PARBGB2L: BNP Paribas Securities Services, United Kingdom / London / United Kingdom
TEBUTRIS: Turk Ekonomi BankasiI A.S. / Istanbul / Turkey
UBCITNTT: Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (Groupe BNP Paribas) / Tunis / Tunisia

3. Kosten voor opzoekingen, annuleringen en wijzigingen
Voor opzoekingen of wijzigingen in verband met overschrijvingen (naar het buitenland en SEPA Europese overschrijvingen)
wordt een vergoeding van 14,99 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.
Voor aanvragen tot annuleringen van overschrijvingen (naar het buitenland en SEPA Europese overschrijvingen) wordt een
vergoeding van 25,00 EUR aangerekend. Die kost wordt niet aangerekend als het een eventuele fout van de bank betreft.
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4. Kosten voor internationale cheques
Betalingen met cheque naar het buitenland
1,815‰
(min. 12,10 EUR; max. 181,50 EUR)

Betalingsprovisie

Correspondentkosten

De buitenlandse banken die ons de te innen importcheques overmaken kunnen
kosten aanrekenen, die we niet op voorhand kennen.

Betalingen met cheque vanuit het buitenland
1,815‰
(min. 12,10 EUR; max. 181,50 EUR)

Betalingsprovisie

Incassoprovisie

9,68 EUR

Portkosten (aangetekend)

6,05 EUR

Correspondentkosten

De buitenlandse banken bij wie de te innen cheques betaalbaar zijn kunnen
kosten aanrekenen, die we niet op voorhand kennen.

Kosten voor aanverwante dienstverlening

Opzoekingen

14,99 EUR
Eventueel te vermeerderen met de ons door de correspondentbank(en)
aangerekende kosten. Die kosten worden niet aangerekend mocht blijken dat de
opzoeking te wijten was aan een fout van de bank.

Onbetaalde of betwiste cheque

14,99 EUR

Wijziging cheque

14,99 EUR

Mogelijke communicatiekosten
Portkosten (aangetekend)

6,05 EUR

Speciale of express koerier

23,55 EUR

Tracer (de eerste tracer is gratis)

9,00 EUR

Swift

3,00 EUR

5. Importwissels, documentaire remises: tarieven (ref. DS F01322)
Exportwissels, documentaire afgiften: tarieven (ref. DS F00545)
Bijkomende informatie kan aan het loket worden verkregen.
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6. Overige verrichtingen
in EER-zone
in EUR
Betalingen met de debetkaart in
het buitenland

andere
valuta

buiten EER-zone
behandelingskosten
wisselkosten

Gratis
1,21% van het bedrag
(max. 12,09 EUR
1,21% van het bedrag
(max. 12,09 EUR
1,63% van het bedrag*

in EER-zone
Geldopnemingen met de
debetkaart aan geldautomaten in
het buitenland

Betalingen in het buitenland met
kredietkaart:
Visa/Mastercard

Geldopnemingen met kredietkaart
Visa of Mastercard aan
geldautomaten
of in een bankkantoor in
het buitenland

in EUR
andere
valuta

buiten EER-zone
behandelingskosten
wisselkosten

Gratis
0,30% van het bedrag + 2,86 EUR
(max. 12,09 EUR)
0,30% van het bedrag + 2,86 EUR
(max. 12,09 EUR)
1,63% van het bedrag*

in EUR

Gratis

Wisselkosten in andere valuta

in EUR

andere
valuta

1,60% van het bedrag*

6,00 EUR + 1,00 % van het bedrag

behandelingskosten
wisselkosten

6,00 EUR
1,60% van het bedrag*

EER-Zone = Economische Europese ruimte, d.w.z. de 28 landen van Europese Unie, plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland (ISK wordt niet
aangeboden bij BNP Paribas Fortis)
*: Omrekening in EUR van de transactie op basis van de wisselkoers van de Europese Centrale Bank op de dag van de verwerking van de transactie
en met toepassing van een wisselmarge. Indien de respectievelijke valuta niet beschikbaar is bij de Europese Centrale bank, wordt de wisselkoers
van het schema (Mastercard/Maestro of Visa) toegepast.
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VIII. Krediet voor particulieren
Woonkrediet
Overeenkomstig de bepalingen inzake hypothecair krediet uit hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht is
er een prospectus beschikbaar. Als bijlage bij dit prospectus vindt u een tarievenlijst.
Voorbeeld van Woonkrediet
Woonkrediet met 5-jaarlijkse rentevoetherziening
Maandelijkse rentevoet

0,317%

Jaarrentevoet

3,87%

Voorbeeld te lenen bedrag

10.000,00 EUR

Looptijd

20 jaar

Maandelijkse terugbetaling

59,57 EUR

Dossierkosten

500,00 EUR per dossier
302,50 EUR (inclusief btw 21%,
oppervlakte <200m²)

Expertisekosten

Meest voorkomende leningen op afbetaling
Bestemming

1,2

Nieuwe wagen en
Tweedehandswagen < 3
jaren³

Nieuwe keuken

Diversen

20.000,00 EUR

15.500,00 EUR

10.000,00 EUR

60 maanden

48 maanden

3,45%

3,65%

48 maanden
6,99%

Voorbeeld te lenen bedrag
Terugbetalingstermijn
Jaarlijks kostenpercentage
Jaarlijkse debetrentevoet

3,45%

3,65%

6,99%

362,91 EUR

347,14 EUR

238,42 EUR

Nieuwe energiezuinige
wagen³

Tweedehandswagen
en voertuig > 3 jaar

Energiebesparende
investering

17.000,00 EUR

10.000,00 EUR

11.000,00 EUR

55 maanden

48 maanden

54 maanden

Jaarlijks kostenpercentage

3,25%

4,45%

3,25%

Jaarlijkse debetrentevoet

3,25%

4,45%

3,25%

332,74 EUR

227,41 EUR

219,01 EUR

Maandelijkse terugbetaling
Bestemming
Voorbeeld v.e. leningbedrag
Terugbetalingstermijn

Maandelijkse terugbetaling

1 Deze rentevoeten kunnen worden aangepast naargelang van de relatie die de bank heeft met de betrokken klant. Vraag om meer informatie.
2 Voor dit product treedt AlphaCredit NV, 100% dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV, op als kredietgever; BNP Paribas Fortis NV als kredietagent.
3 Tarieven van kracht vanaf 01/03/2022

Kredietopening 1
1. Geoorloofde debetstand - Directe reserve (maandelijks gedebiteerd en vanaf 0,25 EUR)
Voor particuliere klanten
Jaarlijks kostenpercentage

Maandelijks, nominaal

250,00 EUR ; 625,00 EUR ; 1.250,00 EUR

9,50 %

0,7592 %

2.500,00 EUR

8,50 %

0,6821 %
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2. Geoorloofde debetstand - Thesauriereserve (looptijd: onbepaalde duur)
Bedrag van de kredietlijn

Jaarlijks kostenpercentage

Jaarlijkse debetrentevoet

< 10.000,00 EUR

8,50 %

8,50 %

10.000,00 – 24.999,99 EUR

8,50 %

8,50 %

25.000,00 – 49.999,99 EUR

8,50 %

8,50 %

≥ 50.000,00 EUR

8,50%

8,50%

Jaarlijks kostenpercentage

Jaarlijkse debetrentevoet

≤ 1.250,00 EUR

9,50%

9,50%

≥ 1.250,00 EUR

8,50%

8,50%

Terugbetaling van het kapitaal: op de vervaldag van het krediet
Terugbetaling van de interesten: driemaandelijks
3. Optiline2 (looptijd: onbepaalde duur)
Bedrag van de kredietlijn

Terugbetaling van het kapitaal: 5,60% van het verschuldigde bedrag (verdeeld over kapitaal en interesten)
4. Rondo2 (looptijd: onbepaalde duur)
Bedrag van de kredietlijn

Jaarlijks kostenpercentage

Jaarlijkse debetrentevoet

≤ 1.250,00 EUR

13,50%

12,73%

1.250,00 EUR ≤ 5.000,00 EUR

11,50%

10,93%

> 5.000,00 EUR
10,50%
9,11%
Maandelijkse terugbetaling van het kapitaal: 70,00 EUR (5,60% van de toegekende kredietlijn van 1.250,00 EUR, verdeeld over
kapitaal en interesten)
1 Deze rentevoeten kunnen worden aangepast naargelang van de relatie die de bank heeft met de betrokken klant. Vraag om meer informatie.
2 Voor dit product treedt AlphaCredit NV, 100% dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV op als kredietgever, BNP Paribas Fortis NV als kredietagent.
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IX. Kluizen
Kluizen
Meest courante modellen. Wij hebben verscheidene andere modellen te uwer beschikking.
Model

Inhoud

Huur per jaar

Model 1

19,99

dm3

90,00 EUR

Model 2

29,99 dm3

100,00 EUR

Model 3

39,99 dm3

110,00 EUR

Boedelbeschrijving bij overlijden

Huurprijs voor 1 jaar

Openboring

209,97 EUR

Nutteloze verplaatsing slotenmaker

104,98 EUR

Openboring met inventarisering door deurwaarder en restitutiekost verzending
verzegelde omslag naar kantoor

391,47 EUR
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X. Verrichtingen op afstand
Phone banking
Abonnement

Gratis
Phone banking (via toets 2)

Verrichtingen

Gratis

Phone banking via een medewerker
(via toets 9)

Tarieven binnenlandse betalingen in EUR
(manuele overschrijving = 6,00 EUR)

Basisbankdienst, Beleggersrekening

Gratis

Zichtrekening
Premium Pack

Gratis
Gratis

Comfort Pack

Gratis

Hello4You

Gratis

Easy Banking

Abonnement met 1 veiligheidsmodule
(kaartlezer)

Welcome Pack

Gratis

Verrichtingen in België (behalve beursorders)

Gratis

Aanvraag voor toegang tot de archieven van de verrichtingen op rekening

Gratis

Bijkomende kaartlezer of kaartlezer zonder PC banking

9,90 EUR

Easy banking
Abonnement
Toegang tot Easy banking

Inbegrepen in PC banking
Via kaartlezer

Inbegrepen in PC banking

Verrichtingen

Inbegrepen in PC banking

Bijkomende kaartlezer

9,90 EUR

XI. Andere tarieven
Afgiftes van muntstukken aan het loket
In clips (max. 5 clips per dag per klant)

Gratis

Per zak van max. 10 kg

4,00 EUR*

*Gratis voor jongerenrekeningen -18 jaar (Welcome Pack) en voor spaarrekeningen met een minderjarige titularis.
i-message
Abonnement

Gratis

Per verstuurde SMS (inbegrepen in Premium Pack)

0,12 EUR

Opzoekingskosten
Attest voorbehoudsclausule
Attest notaris/advocaat
Attest interest op straightloan/rollover kredieten
Attest ontvangen interesten periode jaar -1
Aanbevelingsbrieven voor banken uit de lijst *

Gratis

12 EUR per geraadpleegde maand (max.
prijs per aanvraag en per rekening: 200,00
EUR)

Historiek (termijnrekening, zichtrekening en spaarrekening)
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Kopie van cheques

15,13 EUR

Kopie van boekhoudstukken

12 EUR per stuk
35,00 EUR

Aanbevelingsbrief
Attest saldo
Attest titulariteit
Attest opening/sluiting
Attest derdenrekening
Betalingsattest
Alle andere aanvragen (buiten catalogus)

50,00 EUR

Attest ontvangen interesten op rekeningen
Attest ontvangen interesten op kaskrediet

75,00 EUR

Per bestemmeling
Per kalenderjaar
Per situatiedatum
Per situatiedatum
Per situatiedatum
Per aanvraag per kalenderjaar
per rekening per fiscaal jaar

10% van het beheerd vermogen bij BNPPF
en dit met een maximum van 200 EUR

Slapende rekeningen

De wetgeving bepaalt dat de bank de klantengegevens slechts 10 jaar mag behouden. Indien u een attest nodig heeft dat omschrijft dat we
geen gegevens ter beschikking hebben van meer dan 10 jaar geleden, wordt u dit gefactureerd aan 35 EUR.
* BNP Paribas Bank Polska (PL), Türk Ekonomi Bankasi A.S. (TUR), BNP Paribas (FR), Banque de Detail en France (FR), BNL Banca commerciale
(IT), Bancwest (US), BGL BNP Paribas (LUX)

Dossierkosten nalatenschappen
De overledene was minder dan 18 jaar op het moment van overlijden
De overledene was 18 jaar of ouder op het moment van overlijden en de som van
alle betrokken tegoeden bij BNP Paribas Fortis is:
-minder of gelijk aan 2.500,00 EUR
-meer dan 2.500,00 EUR

Gratis
50,00 EUR/jaar tot 31/12/2018
50,00 EUR vanaf 01/01/2019
150,00 EUR vanaf 01/01/2019

Beheerskosten nalatenschappen
De overledene was minder dan 18 jaar op het moment van overlijden
De overledene was 18 jaar of ouder op het moment van overlijden

Gratis
50,00 EUR per jaar met ingang 12 maanden
na de melding van het overlijden
(vanaf 01/01/2019)

Uitgiften van cheques
Bankcheque

4,00 EUR

Gecertificeerde cheque

3,03 EUR

Onbetaalde cheques
Onbetaalde cheque (rekening zonder provisie)

14,99 EUR

Geweigerde verrichting
Geweigerde verrichting (rekening zonder provisie)

7,26 EUR

XII. Rentevoeten
Gereglementeerde Spaarrekeningen
Type

Basisrente
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Spaarrekening (1)

0,01%

0,10%

Ster Spaarrekening (2)

0,01%

0,10%

Woonsparen (3)

0,01%

0,10%

Hello4You Spaarrekening (4)

0,01%

0,10%

(1)
(2)
(3)
(4)

(Vanaf 01/04/2022) Het maximaal toegestane saldo bedraagt 250.000 euro per rekening.
Creditverrichtingen zijn toegelaten tot een maximum van 9000€ per kalenderjaar.
Voor natuurlijke personen tussen 18 en 35 jaar, creditverrichtingen zijn toegelaten tot een maximum van 6000€ per kalenderjaar.
Voor natuurlijke personen tussen 18 en 27 jaar, creditverrichtingen zijn toegelaten tot een maximum van 6000€ per kalenderjaar.

Algemene opmerkingen
1) Art. 8 Bijzondere voorwaarden
spaarrekeningen
2) Voor natuurlijke personen

Niet-actieve spaarrekeningen of spaarboekjes (zonder verrichtingen het jaar
voordien) met een saldo < 25,00 EUR: geen vergoeding van interest.
Vrijstelling van voorheffing tot 980,00 EUR interest (2022).

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen
Spaarrekening Short
Creditinterest afhankelijk van het saldo
Basisrente

Premie

Van 0,00 tot 12.499,99 EUR

-

-

Van 12.500,00 tot 1.000.000,00 EUR

-

-

> 1.000.000,00 EUR

-

-

Basisrente

Aangroeipremie

Getrouwheidspremie

0,00%

0,00%

0,00%

Depositorekening

Kasbon en Kapitalisatiebon
Momenteel worden er geen nieuwe emissies kasbons en kapitalisatiebons aangeboden.
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Volkslening
Momenteel worden er geen nieuwe emissies volkslening aangeboden

Termijnrekeningen
Korte termijn
Gelieve u bij een van onze loketten aan te bieden.
Lange termijn
Looptijd

Rente

1 jaar

0,01%

2 jaar

0,01%

3 jaar

0,05%

4 jaar

0,15%

5 jaar

0,20%

6 jaar

0,20%

7 jaar

0,20%

8 jaar

0,20%

9 jaar

0,25%

10 jaar

0,30%

F01400N – 25/10/2022
26/27

Tarievenlijst 25/10/2022

BIJLAGE: LIJST VAN DE MEEST REPRESENTATIEVE AAN EEN BETAALREKENING VERBONDEN DIENSTEN
TERM
BEHEREN VAN DE REKENING
AANBIEDEN VAN EEN DEBETKAART

AANBIEDEN VAN EEN KREDIETKAART

GELDOPNEMING IN EURO
GELDOPNEMING IN ANDERE VALUTA
OVERSCHRIJVING IN EURO
DOORLOPENDE BETALINGSOPDRACHT

DOMICILIËRING

GEOORLOOFDE DEBETSTAND

REKENINGVERZEKERING
REKENINGUITTREKSELS

DEFINITIE
De rekeningaanbieder beheert de rekening in euro voor de
klant.
De rekeningaanbieder verschaft een debetkaart die gekoppeld
is aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie
die met de debetkaart wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en
volledig afgehouden van de rekening van de klant.
De rekeningaanbieder verschaft een kredietkaart die gekoppeld
is aan de rekening van de klant. Het totaalbedrag van de met
de
kaart
uitgevoerde
transacties
gedurende
een
overeengekomen periode, wordt ofwel volledig, ofwel
gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgehouden van de
betaalrekening van de klant. In een kredietovereenkomst
tussen de aanbieder en de klant wordt bepaald of de klant rente
in rekening wordt gebracht voor het opnemen van krediet
wanneer het een kredietkaart met hernieuwbaar krediet
betreft.
De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening in euro.
De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening in
andere valuta dan de euro.
De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, geld
over van de rekening van de klant naar een andere rekening, in
euro in de SEPA-zone.
De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant,
regelmatig een vast geldbedrag over van de rekening van de
klant naar een andere rekening.
De klant geeft toestemming aan iemand anders (de
begunstigde) om aan de rekeningaanbieder de instructie te
geven geld over te maken van de rekening van de klant naar
die van de begunstigde. De rekeningaanbieder maakt
vervolgens geld over aan de begunstigde op een door de klant
en de begunstigde overeengekomen datum of data. Het bedrag
kan variëren.
De rekeningaanbieder en de klant komen vooraf overeen dat de
klant in negatief mag gaan wanneer er geen geld meer
beschikbaar is op de betaalrekening van de klant. In deze
overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter
beschikking kan worden gesteld, en of de klant vergoedingen
en rente in rekening wordt gebracht.
De rekeningaanbieder biedt een verzekering aan verbonden aan
de rekening van de klant.
De rekeningaanbieder verstrekt informatie over het saldo en de
verrichtingen op de rekening van de klant.
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