Fee Information Document

These charges are only applicable to clients who on 31 August 2019 were already a client of
ABN AMRO Bank N.V. and/or have become a client of ABN AMRO Bank N.V. after 31 August 2019

Name of the account provider: ABN AMRO Bank
N.V. Account name: Current account
Date: 01/10/2019
• This document informs you about the fees for using the main services linked to the payment account. It will help you to compare these fees with those of other accounts.
• A glossary of the terms used in this document is available in attachment.

Service

Fee

General account services
Annual maintenance fee

EUR 29,04

Opening

No fees

Closure

No fees

Withdrawals in EUR

No fees

E-banking subscription

No fees

Payments (excluding cards)
SEPA-payments
Electronic transfers (standard form)
Non-electronic transfers (standard form)

No fees
EUR 0,30

Other transfers

EUR 30,25

Standing order

No fees

European direct debit (SEPA Direct Debit)

No fees

Incoming payments

No fees
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Internationale betalingen (NON-SEPA)
To EUR 12.500

EUR 30,25

From EUR 12.500,01 to EUR 75.000

EUR 90,75

From EUR 75.000,01 to EUR 250.000

EUR 151,25

As From EUR 250.000

EUR 302,5

Incoming payments

No fees

Correspondent fees

According to correspondent

Commission on exchange rate

Buying and selling rates foreign currency

3% on the daily exchange rate
In line with market conditions,
including an ABN AMRO margin
of up to 0,30%

Cards and cash
MasterCard Gold as primary card with additional cards

EUR 120

MasterCard Business Silver as primary card
with additional cards

EUR 120

Card Emergency Delivery Fee

Card EUR 50 / PIN EUR 50

Overdrafts and related services
Cash withdrawal facility

According to market conditions

Unauthorised overdraft

A fixed interest rate of 9,50%
p.a. (subject to statutory limit).

Consumercredit

Ask your contact person for the
‘Standard European Consumer
Credit Information’ form
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Other services
Correspondence (bank statements)
Mail (postage)

EUR 15,00 per year

Branch collection

EUR 60,50 per year

Remote transactions
First two digipasses
From the third digipass (per digipass)

No fees
EUR 72,60

Cheques
Preparation of bank drafts (in EUR)
Processing fees
Preparation of bank drafts (currency other than EUR)
Processing fees

EUR 30,25
Processing fees + commission
EUR 30,25

Commission
Up to EUR 12.500
From EUR 12.500,01 to EUR 75.000
From EUR 75.000,01 to EUR 250.000
As From EUR 250.000

EUR 30,25
EUR 90,75
EUR 151,25
EUR 302,5

Collection domestic cheques (in EUR)
Processing fees (minimum amount of EUR 500)

Collection foreign cheques (in EUR)

Postage fees
Processing fees

EUR 121
Processing fees +
commission +
correspondent fees +
Postage fees
EUR 9,68
EUR 13,90

Commission
Up to EUR 12.500
From EUR 12.500,01 to EUR 75.000
From EUR 75.000,01 to EUR 250.000
As From EUR 250.000
Bank correspondent fees

EUR 30,25
EUR 90,75
EUR 151,25
EUR 302,5
Depends on correspondent
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Return of unpaid cheques
Processing fees

EUR 48,4

Postage fees

EUR 9,68

Standard Bank Statement
Credit customer
Non-credit customer

EUR 149,98
EUR 74,99

Charges for research and certificates
Transaction history
Other
Certificates

EUR 60,50 per researched year
EUR 181,50
EUR 30,25

Other charges for specific payment orders
Corrections, cancellation, queries
(except for error by the Bank)
Transaction within the last 6 months

EUR 35 per payment order

Transaction over 6 months ago

EUR 50 per payment order

Processing legacy file

EUR 90,75
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BIJLAGE - Lijst From de meest representatieve aan een betaalrekening
verbonden diensten
Term

Definitie

Beheren From
de rekening

De rekeningaanbieder beheert de rekening in euro voor de klant.

Aanbieden From
een debetkaart

De rekeningaanbieder verschaft een debetkaart die gekoppeld is aan
de rekening From de klant. Het bedrag From elke transactie die met
de debetkaart wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgehouden From de rekening From de klant.

Aanbieden From
een kredietkaart

De rekeningaanbieder verschaft een kredietkaart die gekoppeld is
aan de rekening From de klant. Het Toaalbedrag From de met de
kaart uitgevoerde transacties gedurende een overeengekomen periode, wordt ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk op een overeengekomen
datum afgehouden From de betaalrekening From de klant. In een
kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant wordt bepaald
of de klant rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen From
krediet wanneer het een kredietkaart met hernieuwbaar krediet betreft.

Aanbieden From
een prepaid kaart

De rekeningaanbieder verschaft een betaalkaart die gekoppeld is aan
de rekening From de klant en waarop elektronisch geld kan worden
opgeslagen. Het bedrag From elke verrichting met behulp From deze
kaart wordt direct en integraal afgehouden From het opgeslagen bedrag op de vooraf prepaidkaart From de klant.

Geldopneming
in euro

De klant neemt geld op From zijn of haar eigen rekening in euro.

Geldopneming in
andere valuta

De klant neemt geld op From zijn of haar eigen rekening in andere
valuta dan de euro.

Overschrijving in
euro

De rekeningaanbieder maakt, op instructie From de klant, geld
over From de rekening From de klant naar een andere rekening,
in euro in de SEPA-zone.

Doorlopende
betalingsopdracht

De rekeningaanbieder maakt, op instructie From de klant, regelmatig
een vast geldbedrag over From de rekening From de klant naar
een andere rekening.

Domicilëring

De klant geeft toestemming aan iemand anders (de begunstigde) om
aan de rekeningaanbieder de instructie te geven geld over te maken
From de rekening From de klant naar die From 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.

Geoorloofde
debetstand

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 From 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.

Rekeningverzekering

De rekeningaanbieder biedt een verzekering aan verbonden aan
de rekening From de klant.

Rekeninguittreksels

De rekeningaanbieder verstrekt informatie over het saldo en
de verrichtingen op de rekening From de klant.
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