Informatiedocument betreffende de vergoedingen
Naam van de rekeningaanbieder: BNP PARIBAS FORTIS
Naam van de rekening: Premium Pack
Datum: 01/07/2019


Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen* voor het gebruik van de
belangrijkste aan uw betaalrekening gekoppelde diensten. Hiermee kunt u die
vergoedingen met de vergoedingen voor andere rekeningen vergelijken.



Er kunnen ook vergoedingen van toepassing zijn voor het gebruik van aan de
betaalrekening gekoppelde diensten die hier niet worden vermeld. U vindt volledige
informatie in de Precontractuele voorwaarden en de Algemene voorwaarden van de
Premium Pack.



Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos
beschikbaar.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Premium Pack

Maandelijkse bijdrage
Totale jaarlijkse bijdrage

7,00€
84,00€

Met inbegrip van een dienstenpakket dat bestaat
uit:
- van 1 tot 3 zichtrekeningen
- vergoeding voor het beheren van de rekening
- aanbieden van een debetkaart met de dienst
geldopneming in euro en betalingen bij
handelaars in de Europese zone (maximum 2
kaarten
per
rekening
en
per
titularis/gevolmachtigde)
- aanbieden van 1 of 2 kredietkaarten (of
prepaidkaart) per Premium Pack, naar keuze uit
de volgende kaarten:
 kredietkaart MasterCard Gold
 kredietkaart Visa Classic
 Prepaid Card
- Easy Banking Web / Easy Banking App / Easy
Banking Phone
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- Rekeningverzekering op de hoofdrekening
- 12 manuele transacties per rekening, bestaande
uit:
 geldopneming in euro aan het loket van
het kantoor



enkelvoudige overschrijvingen in euro op
papier of uitgevoerd door een medewerker
storting en uitgifte van een cheque

- Vervanging van verloren of gestolen debetkaart
of kredietkaart of bij fraude of vermoeden van
fraude
- 1 Spaarrekening
- Premium Bonus. De Premium Bonus wordt
beheerst door de Algemene voorwaarden van de
Premium Pack.
Diensten boven deze aantallen
afzonderlijk in rekening gebracht.

worden

Betalingen (exclusief kaarten)
- Overschrijving in euro:
- Elektronisch overschrijving
- Papier overschrijving

gratis
1,5€

- Domiciliering

gratis

- Doorlopende betalingsopdracht

gratis

Kaarten en contanten
- Aanbieden van een debetkaart
Debetkaart

Maandelijkse bedrag
Totale jaarlijkse bijdrage

1,20€
14,40€

- Aanbieden van een kredietkaart
- Visa Classic

Maandelijkse bedrag
Totale jaarlijkse bijdrage

2,25€
27,00€

- MasterCard Gold

Maandelijkse bedrag
Totale jaarlijkse bijdrage

4,25€
51,00€

- Aanbieden van een Prepaid kaart

Maandelijkse bedrag
Totale jaarlijkse bijdrage

1,50€
18,00€

Geldopneming in euro
- Geldopneming aan het loket

1,50€
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- Geldopneming aan een geldautomaat van een
andere bank binnen de EER met een debetkaart
-Geldopneming met een debetkaart aan automaten buiten de EER

0,10€
2,86 €+ 0,30% van het bedrag
(max12,09€)

- Geldopneming met een kredietkaart

6 €+ 1% van het bedrag

- Geldopneming met een Prepaid kaart

6 €+ 1% van het bedrag

Geldopneming in andere valuta
- Geldopneming met de debetkaart aan
automaten

2,86 €+ 0,30% van het bedrag
(max12,09€) + 1,63 % wisselkosten

- Geldopneming met een kredietkaart

6 €+ 1,60 % wisselkosten

- Geldopneming met een Prepaid kaart

6 €+ 1,60 % wisselkosten

Debetstanden en bijbehorende diensten
- Geoorloofde debetstand Directe Reserve
 Tot 1.250 €
 Tot 2.500 €

Jaarlijks kostenpercentage
Jaarlijks kostenpercentage

10,50%
9,50%

- Geoorloofde debetstand Thesauriereserve
 Tot 24.999 €
 Tussen 25.000 euro en 49.999 €
 Groter dan 50.000 €

Jaarlijks kostenpercentage
Jaarlijks kostenpercentage
Jaarlijks kostenpercentage

9,50%
9,00%
8,50%

- Overschrijding van geoorloofde debetstand

Jaarlijks kostenpercentage

12,10%

Overige diensten
Rekeningverzekering

Jaarlijkse bijdraag

Rekeninguittreksels
- Online uitreksels
-

Beschikbaar aan loket
- dagelijks

gratis
Maandelijkse bedrag

Totale jaarlijkse bijdrage
- andere frequentie

Maandelijkse bedrag

Totale jaarlijkse bijdrage
-

4,25€

per post

4,03€
48,36€
2,02€
24,24€
Portkosten

* Indien van toepassing, is in onze tarieven 21% btw begrepen.
Vergelijkingstool zichtrekeningen
https://www.wikifin.be/nl/tools/rekentools/vergelijkingstool-zichtrekeningen
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