Informatiedocument betreffende
de vergoedingen

Naam van de rekeningaanbieder: ABN AMRO Bank N.V.
Naam van de rekening: Zichtrekening
Datum: 27/04/2020

• 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.
• Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen vindt u in bijlage.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Beheren van de rekening (jaarlijks)

EUR 29,04

Opening

Geen kosten

Afsluiting

Geen kosten

Geldafhalingen in EUR

Geen kosten

Abonnement E-banking

Geen kosten

Betalingen (exclusief kaarten)
SEPA-betalingen
Elektronisch aangeleverde overschrijvingen
Niet elektronisch aangeleverde overschrijvingen
(standaard formulier)
Anders aangeleverde overschrijvingen

Geen kosten
EUR 0,30
EUR 30,25

Doorlopende opdracht

Geen kosten

Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit)

Geen kosten

Binnenkomende betalingen

Geen kosten
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Internationale betalingen (NON-SEPA)
Tot EUR 12.500

EUR 30,25

Van EUR 12.500,01 tot EUR 75.000

EUR 90,75

Van EUR 75.000,01 tot EUR 250.000

EUR 151,25

Vanaf EUR 250.000
Binnenkomende betalingen
Kosten correspondent

EUR 302,5
Geen kosten
Volgens correspondent

Commissie op wisselkoers

3% op de dagwisselkoers

Aan- en verkoopkoersen vreemde valuta

Volgens marktcondities
met inbegrip van een door
ABN AMRO gehanteerde
marge

Kaarten en contanten
MasterCard Gold eerste kaart en
bijkomende kaarten

EUR 120

Mastercard Business Silver eerste kaart en
bijkomende kaarten

EUR 120

MasterCard Elite Club Black

1e jaar EUR 300 / volgende
jaren EUR 500

MasterCard Elite Horizon Black

1e jaar EUR 500 / volgende
jaren EUR 1000

Tarief spoed bezorging

Kaart EUR 50 / PIN EUR 50

Debetstanden en bijbehorende diensten
Kasfaciliteit

Niet-toegelaten overschrijding

Consumentenkrediet

Volgens marktcondities
Een vaste intrestvoet van
9,50% p.a. (beperkt tot
het wettelijk maximum)
“Richt u tot uw contactpersoon
voor het formulier voor Europese
standaardinformatie inzake
consumentenkrediet”
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Overige diensten
Briefwisseling (rekeninguitreksels)
Verzending per post (portkosten)

EUR 15,00 per jaar

Ter beschikking in het kantoor

EUR 60,50 per jaar

Verrichtingen op afstand
Eerste twee digipassen
Vanaf derde digipass (per digipass)

Geen kosten
EUR 72,60

Cheques
Aanmaak bankcheque (in Euro)
Verwerkingskosten
Aanmaak bankcheque (andere munt dan Euro)
Verwerkingskosten

EUR 30,25
Verwerkingskosten +
betalingsprovisie
EUR 30,25

Betalingsprovisie
Tot EUR 12.500
Van EUR 12.500,01 tot EUR 75.000
Van EUR 75.000,01 tot EUR 250.000
Vanaf EUR 250.000

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

Incasso binnenlandse cheque (in Euro)
Verwerkingskosten
Incasso buitenlandse cheque (in Euro)
Verwerkingskosten

EUR 6,05
Verwerkingskosten +
betalingsprovisie + kosten
correspondent
EUR 13,90

Betalingsprovisie
Tot EUR 12.500
Van EUR 12.500,01 tot EUR 75.000
Van EUR 75.000,01 tot EUR 250.000
Vanaf EUR 250.000
Kosten correspondent Bank

EUR 30,25
EUR 90,75
EUR 151,25
EUR 302,5
Afhankelijk van correspondent

Retour onbetaalde cheque
Verwerkingskosten

EUR 48,4

Briefwisselingskosten

EUR 9,68
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Standaardbankverklaring
Kredietklant
Niet-kredietklant

EUR 149,98
EUR 74,99

Opzoekkosten en attesten
Historiek van verrichtingen

EUR 90,75 per opgezocht jaar

Andere

EUR 181,50

Attesten

EUR 30,25

Andere kosten bij specifieke betaalopdrachten
Rechtzettingen, annulatie, opzoekingen
(behoudens vergissing v/d Bank)
Verrichting van afgelopen 6 maanden

EUR 35 per betaalopdracht

Verrichting van langer dan 6 maanden

EUR 50 per betaalopdracht

Dringende EUR betaling (via target)

Behandeling nalatenschapsdossier

EUR 60,5

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

Definitie

Beheren van
de rekening

De rekeningaanbieder beheert de rekening in euro voor de klant.

Aanbieden van
een debetkaart

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.

Aanbieden van
een kredietkaart

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.

Aanbieden van
een prepaid kaart

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

Geldopneming
in euro

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

Geldopneming in
andere valuta

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

Overschrijving in
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.

Doorlopende
betalingsopdracht

De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, regelmatig
een vast geldbedrag over van de rekening van 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
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.

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 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.

Rekeningverzekering

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

Rekeninguittreksels

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