Informatiedocument betreffende
de vergoedingen
Naam van de rekeningaanbieder : Keytrade Bank, Belgische bijkantoor van Arkéa Direct Bank NV
Naam van de rekening : Zichtrekening
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 https://www.keytradebank.
be/files/documentcenter/docsPricesTariff_nl.pdf en https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/
interets_2017_nl.pdf

•

Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos beschikbaar. U vindt
het in bijlage van dit document.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Aanbieden van rekening
Beheren van rekening
Elektronische rekeninguittreksels
Versturen van rekeninguittreksels per post (Per verzending en per rekening)

Gratis
Gratis
Gratis

€ 1,50

Betalingen (exclusief kaarten)
SEPA1 Overschrijvingen in euro:
Elektronische overschrijvingen
Papieren overschrijvingen

Onbeperkt
Per verrichting

Gratis
€ 1,50

≤ €12.500

Per verrichting

> €12.500

Per verrichting

€ 15 + 0,30 % + kosten
van de correspondent3
€ 15 + 0,10 % ( max. € 125 )
+ kosten van de
correspondent3

Papieren overschrijvingen
Opzoeking, wijziging en terugvordering
Doorlopende opdracht
Domiciliering
Bankcheques 			
Innen van Belgische cheques (in €)

Niet beschikbaar
Per verrichting
Onbeperkt
Onbeperkt
Per verrichting
Onbeperkt

Innen van buitenlandse cheques

Niet beschikbaar

Internationale overschrijvingen2 :
Elektronische overschrijvingen :

€ 25 4
Gratis
Gratis
€ 15
Gratis

1 - Dit zijn overschrijvingen in EUR in de SEPA-zone (leden van de E.U, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco, Mayotte, San Marino en Saint-Pierreet-Miquelon.)
2 - Dit zijn alle overschrijvingen in vreemde valuta binnen of buiten de SEPA-zone. Alsook alle overschrijvingen in EUR buiten de SEPA-zone.
3 - Kosten van de correspondent: behoudens uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever, zijn de bankkosten in België te zijner laste en deze in het buitenland ten laste
van de begunstigde. Kosten en commissies kunnen echter worden geheven door onze buitenlandse correspondenten en worden aangerekend aan de opdrachtgever.
4 - Verhoogd met de eventuele kosten die ons aangerekend worden door onze correspondent(en). Voor internationale overschrijvingen naar banken vermeld op de sanctielijsten van de Europese autoriteiten en / of de Belgische autoriteiten, en daarom worden afgewezen en teruggezonden, zal het normale tarief van toepassing zijn
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Kaarten en contanten
Aanbieden van een debetkaart5
Aanbieden van een kredietkaart5
* VISA Classic
* VISA Gold
* VISA Platinum

Per rekeninghouder en per
rekening
Per jaar
Per jaar
Per jaar

Gratis

Gratis6 (€ 25)
Gratis6 (€ 50)
Gratis6 (€ 150)

Kosten voor het gebruik van de betaalkaarten binnen de Eurozone
Elektronische betalingen
* Met Bancontact / Maestro
* Met VISA (voor kaarten die beginnen met 4454 & 4796)
Opname aan geldautomaat (ATM)7
* Met Bancontact / Maestro
* Met VISA (voor kaarten die beginnen met 4796)
* Met VISA (voor kaarten die beginnen met 4454)

Onbeperkt
Onbeperkt

Gratis
Gratis

Onbeperkt
Onbeperkt
Per verrichting

Gratis
Gratis
1% van het opgenomen
bedrag (met een min.
van € 2,50)

Per verrichting

€ 2 + 0,40% van het
opgenomen bedrag +
1,40% wisselcommissie
1,40% wisselcomissie

Buiten de Eurozone
Elektronische betalingen
* Met Bancontact / Maestro

* Met VISA (voor kaarten die beginnen met 4454 & 4796) Per verrichting
Opname aan geldautomaat (ATM)7
* Met Bancontact / Maestro
Per verrichting
* Met VISA (voor kaarten die beginnen met 4454)

Per verrichting

* Met VISA (voor kaarten die beginnen met 4796)

Per verrichting

Diensten Kaarten
* Verzet in geval van verloren, gestolen of
geblokkeerde kaart
* Vervanging verloren, gestolen of defecte kaart
* Nieuwe PIN-code
* Blokkering kredietkaart (geblokkeerde rekening of
onvoldoende provisie)
Aanbieden van een prepaid kaart

€ 2 + 0,40% van het
opgenomen bedrag +
1,40% wisselcommissie
€ 5 + 2% van het
opgenomen bedrag
+1,40% wisselcommissie
€ 2 + 0,40% van het
opgenomen bedrag +
1,40% wisselcommissie

Onbeperkt

Gratis

Onbeperkt
Onbeperkt
Per verrichting

Gratis
Gratis
€ 14

Niet beschikbaar

Debetstanden en bijhorende dienstens
Debetrente :

5 - Enkel voor Belgische residenten. max1 kaart per rekening en rekeninghouder.
6 - Gratis eerste jaar en blijft gratis na 1 jaar indien tenminste 12 keer gebruikt per jaar. Anders € 25/jaar (Classic), € 50/jaar (Gold), € 150/jaar (Platinum)
7 - Sommige acquirers (eigenaars van ATM) kunnen op elke opname met Maestro of Visa een kost (‘access fee’) in rekening brengen die niet gerelateerd is aan
Keytrade Bank. Dit bedrag wordt op de automaat aangegeven op het moment van de transactie en kan variëren van acquirer tot acquirer.
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Dienst

Vergoeding

* Geoorloofde debetstand (max. € 1.215) terugbetaalbaar binnen een termijn van drie maanden8 : 9,11%/
jaar (9,50% JKP9) maandelijks betaalbaar.
* Overschrijding10 : debetrentevoet : 10,02%/jaar, maandelijks betaalbaar.
Creditrente :
* Saldo in € < 2.500,00: 0,00 % bruto/jaar
* Saldo in € > 2.500,00: 0,00 % bruto/jaar

Overige diensten
Rekeningverzekering
Niet beschikbaar
Keytrade Bank betaalt u 5 eurocent per verrichting die uitgevoerd wordt op uw Keytrade Bank zichtrekening 11.

8

-

Op aanvraag. Document “Aanvraag van een geoorloofde debetstand terugbetaalbaar binnen een termijn van maximum 3 maanden” is beschikbaar in het document
center op www.keytradebank.be in de rubriek “Kredieten”
9 - Om de totale kostprijs van het krediet voor de consument uit te drukken, wordt het JKP, d.w.z. het jaarlijkse kostenpercentage gebruikt. Aan de hand van een wiskundige formule worden daarbij in principe alle kosten (zoals dossierkosten, beheerkosten, commissies voor de kredietbemiddelaars, kredietkaartkosten en verzekeringskosten) en interesten die u moet betalen om daadwerkelijk over het krediet te beschikken, vertaald in een percentage.
10 - Indien u een geoorloofde debetstand heeft, zal deze rentevoet van toepassing zijn wanneer u een debetsaldo heeft van meer dan 1.215€ of wanneer u uw debetsaldo niet aanzuivert binnen de 3 maand. Indien u geen aanvraag gedaan heeft voor een geoorloofde debetstand, zal het tarief voor overschrijding voor elk debetsaldo
onmiddellijk van toepassing zijn. Debetintresten worden berekenend volgens de nominale methode, op regelmatige tijdstippen en op basis van een jaar van 365
dagen, waarbij de dag van de overschrijding wordt meegerekend in de berekening van de intresten.
11 - https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/conditions_5eurocent_nl.pdf
Informatiedocument betreffende de vergoedingen - 3

BIJLAGE – LIJST VAN DE MEEST REPRESENTATIEVE AAN EEN BETAALREKENING
VERBONDEN DIENSTENT
Term
Definitie
BEHEREN VAN DE REKENING
AANBIEDEN VAN EEN
DEBETKAART
AANBIEDEN VAN EEN
KREDIETKAART

AANBIEDEN VAN EEN
PREPAID KAART

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

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 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 prepaid van
de klant.
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.
DOMICILIËRING
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 DEBET- De rekeningaanbieder en de klant komen vooraf overeen dat de klant
STAND
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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