TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 01/01/2021 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) VAN DE
BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN
RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN BELGIË (NIET BEHEERD DOOR BUSINESS
CENTRES OF CORPORATE), DE VRIJE BEROEPEN EN DE ZELFSTANDIGEN
Algemene informatie:
 Tarief van toepassing op 01/01/2021.
 Alle tarieven luiden exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien er BTW verschuldigd is, bedraagt ze 21%.
 De kosten worden driemaandelijks aangerekend, tenzij anders vermeld.
 Tarief onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Fintro.
1.

Zichtrekeningen Pro in EUR

Kosten voor de opening van een rekening
Kosten voor de sluiting van een rekening
Beheerskosten
2.

Business Blue

Kosten voor de opening van een rekening
Kosten voor de sluiting van een rekening
Bijdrage “single “tarief (voorwaarden: 1 rekeninghouder en niet
meer dan 1 toegang online banking en 1 Fintro-bankkaart)
Bijdrage “Multi” Tarief
De driemaandelijkse bijdrage bevat (om te kunnen
genieten van het Single : 1 rekeninghouder en niet meer dan 1
toegang online banking en 1 Fintro-bankkaart)

3.

Gratis
Gratis
5,25 EUR (1)

Gratis
Gratis
15,00 EUR (2) (11) Geldig tot en met 31/12/2020
25,00 EUR (2) geldig vanaf 01/01/2021
24,00 EUR (2) (11) Geldig tot en met 31/12/2020
35,00 EUR (2) geldig vanaf 01/01/2021
 de beheerkosten
 5 debetkaarten
 5 diensten Self Cash deposit
 5 online contracten (Fintro Easy Banking
Business)
 de geldopvragingen aan de
biljettenautomaten in België en Eurozone
 5 Visa Business Blue
 1 jaar vrijstelling maandelijkse bijdrage
Fintro Blue Sky
 15 papieren of manuele overschrijvingen
aan het loket /trimester;
 15 uitgiftes of stortingen van
cheques/trimester;
 15 stortingen van biljetten aan het
loket/trimester;
 15 afhalingen van munten aan het
loket/trimester;
 15 afhalingen van biljetten aan het
loket/trimester.
 Max. 5 toegangskaarten Fintro Easy
Banking Business inbegrepen
 1 CODA inbegrepen
 1 XML inbegrepen

Verrichtingen in EUR

____________________________________________________________________________________
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702
K02476N – 01/01/2021
1/9

Classification : Internal

3.1. Europese overschrijvingen
1. Tarief voor SEPA Europese overschrijvingen
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 BIC van de bank van de begunstigde
 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 met privé
gebruik) aangerekend, samen met de kosten van het binnenlands betalingsverkeer.
De kosten moeten gedeeld zijn (SHARED), d.w.z. alleen de kosten in België te uwen laste.
1.1. Europese overschrijving (SEPA)
De tarieven voor binnenlandse transfers gelden conform de Europese Verordening 260/2012
Overschrijvingen naar het buitenland
Elektronische overschrijving (3)
Gratis
Elektronische overschrijving met credit andere bank dezelfde dag
0,50 EUR
(via Isabel en PC banking Business)
Opgelet: intra company overschrijvingen worden verwerkt door

de bank als dringende betalingen (credit andere bank dezelfde
dag), er is dus geen extra kost
Papieren overschrijving (of aan het loket)
Niet dringende Europese overschrijving via een adviseur aan het
loket
Aanvraag voor de annulatie van een Europese/internationale
overschrijving
Papieren overschrijvingen (of aan het loket) met credit andere bank
dezelfde dag
Toeslag per collectieve papieren overschrijving
Doorlopende opdracht
Overschrijvingen vanuit het buitenland
Basistarief
Toeslag per Europese overschrijving SEPA vanuit Zwitserland
Toeslag per Europese overschrijving SEPA naar Zwitserland

1,65 EUR
4,96 EUR
25 EUR
5,25 EUR
2 EUR
Gratis
Gratis
5,00 EUR
7,00 EUR

Toeslag per Euro
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 SEPA Europese overschrijving uitvoeren vanaf een deviezenrekening, noch een bevestiging per telefoon,
fax of e-mail doen. In dit geval zal de overschrijving dus geen SEPA Europese overschrijving 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 dit geval, worden de tarieven per transactie aangerekend, behalve de tarieven met een asterisk (*), die trimestrieel
(voor rekeningen met professioneel gebruik) of maandelijks (voor rekening met privé gebruik) worden aangerekend.
Toeslag voor fax of e-mail bevestiging (overschrijving naar het
10,00 EUR
buitenland)
7,00 EUR
Toeslag voor fax of e-mail bevestiging (overschrijving vanuit het
buitenland)
Toeslag indien "zonder kosten voor de begunstigde" (OUR)
Verschillend per land – meer inlichtingen in uw
(correspondentkosten)
kantoor
Valutadatum
Credit
Debet
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1.3. Instantoverschrijvingen (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).
De SCT Instant kan enkel elektronisch worden uitgevoerd via Easy Banking Business en via professionele
rekeningen in Easy Banking App.
Uitgaande overschrijving
Individuele elektronische overschrijving (onmiddellijk verrekend, weekends en feestdagen inbegrepen)
Limiet van 50.000 EUR per dag en per rekening in EBB
Limiet van 1.000 EUR per dag en per rekening in EBA

TARIEF
1,50 EUR
De tarieven worden
trimestrieel
aangerekend
Binnenkomende overschrijving.
TARIEF
Geen limiet voor binnenkomende bedragen
Gratis
(*) Deelnemende banken: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, Beobank, BNP
Paribas Fortis, bpost bank, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC
Brussels, vdk bank.

3.2. Internationale overschrijvingen
Internationaal tarief
Dit tarief wordt toegepast voor alle 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)
De munten zijn: BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, HRK, 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
 Betalingen per bankcheque
De tarieven worden per transactie aangerekend.
Overschrijvingen naar het buitenland
Algemeen tarief
1.

Betalingsprovisie

2.
3.

Telecommunicatiekosten (Swift)
Toeslag
aanlevering op papier of inbreng aan het loket
met credit andere bank dezelfde dag (altijd
toegepast indien betalingsopdrachten aangeleverd
per fax)
fax of email bevestiging
overschrijving “zonder kosten voor de
begunstigde” (OUR)
correspondentkosten

-

1,00 ‰
(min. 7,00 EUR; max. 100,00 EUR)
1,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
10,00 EUR
Verschillend per land
Meer inlichtingen in uw kantoor

Overschrijvingen uit het buitenland
Betalingsprovisie

1,00 ‰
(min. 5,00 EUR; max. 100,00 EUR)
7,00 EUR

Toeslag voor telefoon, e-mail of fax-bevestiging

3.3 Geweigerde verrichting
Geweigerde verrichting (rekening zonder provisie)

6 EUR (1) Geldig tot en met 31/12/2020
7,26 EUR (1) geldig vanaf 01/01/2021
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3.4 Kosten voor opzoekingen, annuleringen en wijzigingen
Voor opzoekingen in verband met overschrijvingen (naar het buitenland en SEPA Europese overschrijvingen,) of wijzigingen
wordt een
vergoeding van 12,39 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 annulering van overschrijvingen (naar het buitenland en SEPA Europese overschrijvingen) wordt een
vergoeding van
20.66 EUR aangerekend. Die kosten worden niet aangerekend mocht de bank verantwoordelijk zijn voor een eventuele fout of
in geval van fraude.

3.5. Biljetten
Geldopvraging
 Aan het loket
 Met de bankkaart aan Fintro/BNP Paribas Fortis geldautomaten
in België
 In EUR met de bankkaart aan niet Fintro/BNP Paribas Fortis
geldautomaten in België en aan automaten in het buitenland
binnen EER(4)
 In EUR aan geldautomaten buiten EER (4)
Storting
 Aan het loket van een Fintro-agentschap
 gedeponeerd in dag- en nachtkluis op rekening van de
begunstigde van de afgifte
 Aan Self Cash Deposit
Valutadatum
Opvraging aan loket
Opvraging aan geldautomaat
Storting biljetten aan loket
Storting biljetten aan Self Cash Deposit
Storting biljetten in dag- en nachtkluis





0,70 EUR Geldig tot en met 31/12/2020
Gratis geldig vanaf 01/01/2021



2,36 EUR + 0,25% van het bedrag (max. 9,99
EUR)




6 EUR (1)
6 EUR (1)



Gratis

1,50 EUR/afhaling (1)

Afgifte aan het loket in clips (doorschijnende plastic koker)
(maximum 5 clips per dag per klant)
Per afgifte in bulk aan het loket (in zak)

Valutadatum
Afgifte aan het loket in clips
Afgifte in bulk aan het loket



Gratis



6 EUR per zak van maximum 10 kg (1)

Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag
Verrichtingsdatum + max. 5 bankwerkdagen

3.5. Cheques
Nationale cheques
Debet
Cheque
Uitgifte bankcheque
Uitgifte circulaire cheques
 Elektronisch
 Papier
Cheque via Isabel
Boekje van 4 Fintro Bankcheques
Bestelling van commerciële cheques
Certificatie van cheques in EUR
Kosten voor onbetaalde cheque
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2 EUR
Gratis

Verrichtingsdatum
Verrichtingsdatum
Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag
Verrichtingsdatum
Uitvoeringsdatum + 1 kalenderdag

3.4. Muntstukken
Geldopvraging
Aan het loket van een Fintro-agentschap
Storting





4 EUR (1)
4 EUR (5)
 4 EUR
 4 EUR
2,42 EUR
4 EUR (1)+ aangetekende verzending (1)
Aanmaakkosten (5)
2,50 EUR per cheque (5)
12,40 EUR per cheque (5)
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Credit
Afgifte van cheques
 Aan het loket van een Fintro-agentschap
 Gedeponeerd in dag- en nachtkluis op rekening van de
begunstigde van de afgifte




Verrichtingen aan de loketten: betaling van circulaire cheque Fintro/
BNP Paribas Fortis
Valutadatum
Debet cheques
Afgifte van cheques aan het loket

6 EUR/cheque (1)
6 EUR/cheque (1)

3,30 EUR/cheque

Uitvoeringsdatum - 1 kalenderdag
Uitvoeringsdatum + 2 kalenderdagen

Internationale cheques
Betalingen met cheque naar het buitenland
Betalingsprovisie

1,5‰
(min. 10,00 EUR; max. 150,00 EUR)

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
Betalingsprovisie

1,5‰
(min. 10,00 EUR; max. 150,00 EUR)

Incassoprovisie

8 EUR

Portkosten (aangetekend)

5,00 EUR

Correspondentkosten

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

3.6. Domicilieringen
Schuldenaar
Per verrichting
Onterechte aanvraag tot terugbetaling voor een niet toegelaten
verrichting (na de 8 weken en binnen de 13 maanden)

Gratis
15,00 EUR

Schuldeiser
Invordering/terugbetaling/rechtzetting Europese domiciliëring Core
 Intra Fintro/ BNP Paribas Fortis




Buiten Fintro/ BNP Paribas Fortis
Toeslag afgifte papier
 Per verrichting
 Per bulk papier
 Terugbetaling van een betwiste invordering na de 8 weken en
binnen de 13 maanden na de verrichting waarbij het gelijk van
de debiteur werd aangetoond.
Invordering / rechtzetting Europese domiciliëring « B2B »
 Intra Fintro/ BNP Paribas Fortis
 Buiten Fintro/ BNP Paribas Fortis
 Toeslag afgifte papier
 Per verrichting
 Per bulk papier
 Terugbetaling van een betwiste invordering na de 8 weken en
binnen de 13 maanden na de verrichting waarbij het gelijk van
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0,03 EUR



0,05 EUR



 0,20 EUR
 5,00 EUR
15,00 EUR




0,05 EUR
0,07 EUR



 0,20 EUR
 5,00 EUR
15,00 EUR

Classification : Internal

de debiteur werd aangetoond.

Valutadatum
Debet
Credit
 Europese domiciliëring

Uitvoeringsdatum


Uitvoeringsdatum

3.7 Verrichtingen met bankkaarten en kredietkaarten
Debet
 Betaling in EUR met bankkaart binnen de EER (4)
 Betaling in EUR met bankkaart buiten EER (4)
 Betaling in EUR met kredietkaart





Gratis
1% van het bedrag
Gratis

Valutadatum
Betaling met bankkaart

Verrichtingsdatum

4.

Nationale handelswissels (5)(6)

Debet
 Betaling van een wissel
 Provisie voor late betaling
 Provisie voor late betaling met attest "uitdoving" wisselschuld
Credit (5)
Incassoprovisie
 Toeslag als vrijstelling art. 45 niet ondertekend is
 Toeslag voor niet-standaardwissel
Onbetaalde wissel
 Toeslag als vrijstelling art. 45 niet ondertekend is
Wijziging van handelspapier
Retourprovisie voor teruggevraagde wissel
Attest "uitgedoofde" wisselschuld
Kosten van manuele behandeling
Deurwaarderskosten weigering van protest voor een onbetaalde
niet-standaardwissel
Andere kopieën en attesten
Valutadatum
Debet
Credit
5.





Gratis
40,00 EUR
60,00 EUR

10,00 EUR

2,50 EUR
 10,00 EUR
15,00 EUR + protestkosten
 10,00 EUR
15,00 EUR
25,00 EUR
40,00 EUR
60,00 EUR
35,00 EUR
12,50 EUR

Vervaldag - 1 bankwerkdag
Vervaldag + 3 bankwerkdagen

Deviezenverrichtingen

5.1. Deviezenverrichtingen in België (5)
Debet
 Naar rekening van een andere houder bij Fintro/ BNP
Paribas Fortis
 Naar rekening van dezelfde houder bij Fintro/ BNP
Paribas Fortis
 Naar andere bank in België



Elektronisch (3)
Gratis



Papier
5,00 EUR



Gratis



Gratis



1°/°° (min.7,00 EUR,
max.100,00 EUR +
SWIFT-kosten)



5,00 EUR + 1°/°° (min.7,00
EUR, max.100,00 EUR +
SWIFT-kosten)

Credit
 Van andere rekening bij Fintro/ BNP Paribas Fortis



Gratis



Gratis





1°/°° (min.5,00 EUR,
max.100,00 EUR)



1°/°° (min.5,00 EUR,
max.100,00 EUR)

Van andere bank in België
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Valutadata
Debet
 Intra Fintro/ BNP Paribas Fortis met wissel
 Andere overschrijvingen
Credit
 Overschrijving zonder wissel
 Overschrijving met wissel




Uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen
Uitvoeringsdatum




Uitvoeringsdatum
Uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen

5.2. Grensoverschrijdende overschrijvingen
Wend u voor nadere inlichtingen tot uw Fintro-agent.
5.3. Onmiddellijke storting en opvraging van biljetten in deviezen op een rekening in dezelfde munt (5)
Alleen mogelijk in de volgende munten: CHF, USD, GBP
 1,25 % (1)
 minimum: 2,50 EUR (1)
 maximum: 30,00 EUR (1)
Valutadatum
Debet
Credit

Verrichtingsdatum
Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag

5.4. Verrichtingen met bankkaarten en kredietkaarten
Debet
Betaling met bankkaart
 Behandelingskosten
 Koersmarge
Betaling met kredietkaart: koersmarge begrepen in de koers
 Visa / MasterCard (1)
Opvraging met bankkaart
 Behandelingskosten (1)



1% van het bedrag
1,35% van het bedrag



1,60% van het bedrag



2,36 EUR + 0,25% van het bedrag (max.
9,99 EUR)
1,35% van het bedrag



Koersmarge (1)

Valutadatum
Betaling met bankkaart
Opvraging met bankkaart
6.




Verrichtingsdatum
Verrichtingsdatum

Kaarten

Debetkaart
2,97 EUR
Self Cash Deposit-dienst op Fintro Bankkaart
1 EUR / trimester/kaart
Tankkaart TOTAL
1,30 EUR/ maand
Vervanging verloren of gestolen Fintro Bankkaart
30 EUR /kaart
Vervanging defecte of frauduleuse Fintro Bankkaart
gratis
Visa Business Blue
6,75 EUR /trimester (1)
Visa Business Silver
12,75 EUR /trimester (1)
Een tariefvermindering van 100 % zal toegekend worden op de kredietkaarten VISA Business Blue voor de bezitter van
een zichtrekening Business Blue.
Een tariefvermindering van 50% zal toegkend worden op de Kredietkaart Visa Business Silver voor de bezitter van een
zichtrekening Business Blue



Tarief Single: 1 kaart inbegrepen of aan halve prijs
Tarief Multi: 5 kaarten inbegrepen of aan halve prijs

Vervanging verloren of gestolen kredietkaart
Vervanging defecte of frauduleuse kredietkaart
7.


10 EUR /kaart (1)
gratis

Electronic Banking


Telebanking
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Fintro Easy Banking Web
 Abonnement
 Eenmalig inschrijvingsrecht met veiligheidsmodule
(kaartlezer)
 Aanvraag voor toegang tot de archieven van de verrichtingen
op rekening
 Extra kaartlezer
Fintro Easy Banking Business
 Abonnement
 Per Easy Banking Business kaart
 Kaartlezer
 Dringende kaart
 Vervangingskaart (gestolen of geblokkeerd)
 Coda





8.




Gratis
Gratis



4,13 EUR per aanvraag en per rekening



8,18 EUR

Gratis
6 EUR (per kaart, per trimester)
20,66 EUR
100,00 EUR
20,66 EUR
24 EUR/rekening/trimester

XML
Extrait camt 053
Debit/credit notification camt 054




Fintro Easy Banking App
 Abonnement, verrichtingen
 Toegang met kaartlezer
 Toegang via sms handtekening
 Extra kaartlezer






24 EUR / rekening/ trimester
24 EUR / rekening / trimester

Inbegrepen in Fintro Easy Banking Web
Inbegrepen in Fintro Easy Banking Web
Inbegrepen in Fintro Easy Banking Web
8,18 EUR

 Gratis

Business Line @ Isabel (zonder abonnement Isabel)
Post

Easy Banking Web/App/Easy Banking Business
Papieren uittreksel via post

Volledig uittreksel

Toeslag voor dringend dagelijks uittreksel

Gratis

Papieren uittreksel ter beschikking in het agentschap
 zichtrekening dagelijks
 zichtrekening andere frequentie
 beleggersrekening




1 EUR + portkosten per enveloppe
10,00 EUR (1)





5 EUR
1,03 EUR
1,03 EUR

Gedetailleerde papieren berichten (enkel voor rechtspersonen)
 Debetberichten
 5,00 EUR (1)
 Creditberichten
 5,00 EUR (1)
Duplicata rekeninguittreksels (5)
 Datum <12 maanden, per aanvraag
 7,50 EUR
 Datum >12 maanden, per geraadpleegde week
 7,50 EUR
Alle zendingen: terugvordering van alle portkosten (uittreksels, berichten, zending van overschrijvingsformulieren) of
tegen het tarief voor aangetekende zending (verzending van cheques).
9.



Dag /nachtkluizen of Dag-/Nachtkluis Plus
Jaarlijkse bijdrage per contract, per sleutel (of magnetische
kaart)
Verloren sleutel (of magnetische kaart)



Gratis



29,40 EUR (1)




gratis
0,15 EUR

10. I-messages



Abonnement
Per verstuurde SMS

11. Consultatie
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Consultatie op afstand of in een kantoor




Belastingspecialist (10)
Agrispecialist
Subsidiespecialist



12. Varia (5)
 Kosten voor periodieke afsluiting (kaskrediet) (driemaandelijks)
 Rentestaffel
 Kopie van cheques
 Kopie van boekhoudstukken
 Lijst van verrichtingen (historieken)
 Uitgebreide opzoekingen
 Aanbevelingsbrief
 Gewone attesten
 Attesten voor revisoren (per juridische entiteit):
 Van 1 tot 5 rekeningen
 Meer dan 5 rekeningen










300,00 EUR (7) (8) (9)

15,00 EUR (1)
12,50 EUR (1)
12,50 EUR
6,25 EUR
7,50 EUR /geraadpleegde maand
38,00 EUR per uur
25,00 EUR
25,00 EUR



100,00 EUR
125,00 EUR

13. Rentevoet
Creditrente op rekening in EUR
Debetrente

Toegestaan debetbedrag

Niet-toegestaan debetbedrag
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

0%



14,568%
18,27%

Geen BTW
Tarief BTW inbegrepen voor de eerte jaar (met de privé Pack Blue Sky inbegrepen) , waarvan 3,32 EUR BTW voor het Business Blue
Single –Tarief en 4,65 EUR BTW voor het Business Blue Multi–Tarief. Tarief BTW inbegrepen voor de volgende jaren, waarvan 3,53 EUR
BTW voor het Business Blue Single –Tarief en 4,95 EUR BTW voor het Business Blue Multi–Tarief.
Isabel, PC banking, PC banking Pro, PC banking Business, Telebanking en Self
EER: Europese Economische Ruimte (landen die lid zijn van de Europese Unie + IJsland Noorwegen en Liechtenstein)
Bij elke verrichting geboekte kosten
Geen BTW voor verdisconteerde wissels
De prijs van de consultatie wordt aan het einde van de consultatie met de Adviseur Ondernemersbank en/of Specialist(en) in rekening
gebracht. Het bedrag wordt automatisch van de rekening van de klant gedebiteerd.
De prijs wordt aangerekend per consultatie, met een maximale duur van 3 uur.
De prijs wordt aangerekend per consultatie voor een bepaald project, ook al vereist dit de tussenkomst van de Adviseur Ondernemersbank
en één (of meerdere) Specialist(en). Elk project geeft aanleiding tot een aparte consultatie.
Voor een consultatie met betrekking tot de overstap van zelfstandige naar een vennootschap heeft de klant de mogelijkheid om na de
consultatie een schriftelijk rapport te ontvangen met een gepersonaliseerde simulatie tegen een bijkomende prijs van EUR 150.00, die
automatisch van de rekening van de klant wordt gedebiteerd na het versturen van het schriftelijk rapport.
Cashback Six Payment Services: terugstorting van 4,50 EUR (single) en 7,50 EUR (multi) indien er gedurende een referentieperiode van 3
maanden vóór terugstorting er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :
een actieve Business Blue rekening
een actief contract Six Payment Services is
minstens 150 transacties via contract Six Payment Services
Er is slechts 1 terugstorting per rekening mogelijk.
Geldig tot en met 31/12/2020
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