Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2019)

Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I
van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van dit
wetboek is iedere natuurlijkepersoon die handelt voor doeleinden die
buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1 CBC-Zichtrekeningen
CBC-Zichtrekening

1.1 Beheerskosten
Openen en vereffenen rekening
Bijdrage voor het vast gedeelte van de rekening1

CBC-Plusrekening

Jongerenvoorwaarden Rekening bij het
CBC-Plusrekening
kantoor op jouw
(tot en met 24 jaar)
naam
Gratis

1 EUR1

Gratis

• Zonder Kredietkaart

2 EUR

• Met tot 2 CBC-Mastercard Silver

3,50 EUR1

Gratis

6 EUR1

2,50 EUR1

9 EUR1

5,50 EUR1

• Met tot 2 kaarten tussen de volgende CBC-kaarten: CBC-Mastercard Globe of
CBC-Mastercard Gold VIP

1

Niet van toepassing

• Met tot 2 CBC-Mastercard Platinum
1.2 Verrichtingen in EUR
• Binnenlandse en/of Europese papieren overschrijvingen
• Overschrijving via CBC Live
• Geldopneming aan het loket/met CBC-Cashkaart
• Geldopneming met de CBC-Bankkaart aan een niet-CBC/KBC-automaat binnen de eurozone
(met kaartfunctie)
• Uitschrijven cheques2
• Geldopneming met CBC-kredietkaart aan het loket binnen de eurozone
• Geldopneming met CBC-Prepaid Kaart aan het loket binnen de eurozone
• Geldopneming met CBC-kredietkaart aan een geldautomaat binnen de eurozone
• Geldopneming met CBC-Prepaid Kaart aan een geldautomaat binnen de eurozone
• Overschrijving naar eigen zichtrekening met kredietkaart CBC-Mastercard Silver, CBCMastercard Globe en CBC-Mastercard Platinum CBC3 (deze kosten zijn niet
toepasselijk op kredietkaarten die na 29 augustus 2016 werden besteld)
• Betaling met CBC-bankkaart/CBC-Prepaid Kaart bij een handelaar in de eurozone
• Betaling met CBC-kredietkaart bij een handelaar in de eurozone
1.3 Creditrente (vóór roerende voorheffing)4

1,21 EUR

Inbegrepen

0,35 EUR

Niet van toepassing

1,21 EUR
0,35 EUR
Inbegrepen

0,20 EUR
0,60 EUR

Gratis

2% op het opgenomen bedrag met een minimum van 5 EUR

Niet van toepassing
Niet van toepassing

2% op het opgenomen bedrag met een minimum van 5 EUR
1% op het opgenomen bedrag met een minimum van 5 EUR

Niet van toepassing

1% op het opgenomen bedrag met een minimum van 5 EUR

1% op het opgenomen bedrag met een minimum van 5 EUR

Niet van toepassing

Gratis
Gratis

Niet van toepassing
0%

1.4 Debetrente4,5,6
Tarief van toepassing op elk debetsaldo (o.a. overschrijding)
1.5 Valutadatum

10,48%
Voor alle debet- en creditverrichtingen: boekingsdatum. Uitzondering op de bovenstaande valutadatum:
• Uitschrijven cheque: boekingsdatum min 1 kalenderdag
• Afgifte cheque voor creditering op rekening: boekingsdatum + 2 kalenderdagen

CBC-Zichtrekening

CBC-Plusrekening

Jongerenvoorwaar
den CBC-Plusrekening
(tot en met 24 jaar)

Rekening bij het
kantoor op jouw
naam

1.6 CBC-bankkaart
CBC-Bankkaart
0,50 EUR1
2 kaarten met alle functies inbegrepen
7
Volgende functies kunnen afzonderlijk geactiveerd worden : toegang tot Internet Banking , geldafhaling aan de CBC/KBC-automaten, betalingen met bankkaart8, overschrijvingen en
raadpleging saldo, geldafhaling aan een niet-CBC/KBC-automaat, stortingen bij CBC/KBC-automaten, rekeninguittreksels.
1.7 CBC-kredietkaarten9 (vanaf 18 jaar)
CBC-kredietkaarten met of zonder CBC- Flex Budget (kredietopening)10
• CBC-Mastercard Silver

1,83 EUR1

• CBC-Mastercard Gold VIP

4,08 EUR1

• CBC-Mastercard Globe

4,08 EUR1

• CBC-Mastercard Platinum

7,33 EUR

1

De inbegrepen krediekaarten zijn
opgenomen onder punt 1.1
De inbegrepen krediekaarten zijn
opgenomen onder punt 1.1

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Kosten van het krediet
• CBC-Mastercard Silver
• CBC-Mastercard Globe
• CBC-Mastercard Platinum

Kredietbedrag : 2 500 EUR, JKP : 12,44%, debetrente : 10,09%
Kredietbedrag : 5 000 EUR, JKP : 12,43%, debetrente : 9,65%
Kredietbedrag : 7 500 EUR, JKP : 9,43%, debetrente : 9,05%

1.8 CBC-Prepaid Kaart
Bijdrage
1.9 Bijkomende kaarten op dezelfde rekening
CBC-Bankkaart
CBC-Prepaid Kaart
CBC-Kredietkaarten
• CBC-Mastercard Silver
• CBC-Mastercard Globe
• CBC-Mastercard Platinum
• CBC-Mastercard Gold VIP

1.10 Bijkomende mogelijkheden
Vervanging CBC-Bankkaart/CBC-Prepaid Kaart
Vervanging CBC-Kredietkaart (per kaart)
Vervanging verloren/gestolen bankkaart/kredietkaart/prepaidkaart
Personnaliseren met foto per bankkaart12
CBC-Go Kaart
1.11 CBC-Rekeningverzekering
Premie

Niet van toepassing

Gratis

1 EUR1
0,50 EUR1
1 EUR1
1,83 EUR1
4,08 EUR1
7,33 EUR1
4,08 EUR1

1 EUR1

Niet van toepassing

6 EUR
10 EUR11

Gratis

6 EUR
Niet van toepassing

10 EUR
10 EUR

Gratis
jaarlijks 2 maal inbegrepen, daarna 10 EUR
jaarlijks 2 maal inbegrepen, daarna 10 EUR
0,40 EUR1

10 EUR
10 EUR

CBC-Zichtrekening

CBC-Plusrekening

Jongerenvoorwaarden Rekening bij het
CBC-Plusrekening
kantoor op jouw
(tot en met 24 jaar)
naam

1.12 CBC-Basisbankdienst
Overeenkomstig de wet van 24 maart 2003 biedt CBC een basisbankdienst aan voor 1 EUR per maand1. Die dienst omvat:
• het openen, vereffenen en beheer van de rekening
• een bankkaart met toegang tot: - de CBC/KBC-geldautomaten (storten, geld opnemen, overschrijven en opvragen rekeninginformatie)
een bankkaart met toegang tot: - de CBC-drukkers voor het drukken van rekeningafschriften
• 36 debetverrichtingen: papieren binnenlandse en/of Europese overschrijvingen en geldopnemingen aan het loket (vanaf de 37e tarifeerbare debetverrichting gelden de standaardtarieven, zie CBC-Zichtrekening)
• onbeperkt aantal creditverrichtingen
• toegang tot CBC Touch en CBC Mobile
• vóór roerende voorheffing: creditrente van 0%
2 CBC-Spaarrekeningen
CBC-Spaarrekening
e-CBC-Spaarrekening Fidelity
CBC-Huurwaarborg-Spaarrekening
U vindt alle informatie over de CBC-spaarrekeningen in de reglementen. U kunt ze op eenvoudig verzoek verkrijgen in uw bankkantoor.
2.1 Beheerskosten
Openen en vereffenen rekening
Gratis
Beheersvergoeding
2.2 Creditrente (uitgedrukt op jaarbasis)13
• Basisrente14
0,01%
0,10%
• Getrouwheidspremie15
2.3 Valutadatum
Basisrente
Storting: vanaf de kalenderdag na de storting
Geldopneming: rente tot de kalenderdag van de geldopneming
Getrouwheidspremie
U krijgt een getrouwheidspremie voor de bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende, volledige maanden
ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan.
Storting: de getrouwheidspremie begint te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag van de storting
of vanaf de verwervingsdatum van de vorige getrouwheidspremie.
De verwervingsdatum is dag op dag twaalf maanden nadat de premie begon te lopen of, als dat een nietbestaande datum is, de laatste kalenderdag van die maand.
Geldopneming: de bedragen waarvoor de aanhoudingsperiode van de premie het minst ver gevorderd is,
worden bij opnemingen het eerst aangesproken (LIFO-methode).
2.4 Rekeningverzekering
Jaarlijkse bijdrage
4,80 EUR

3 CBC-Termijnrekeningen
Looptijden ≥ 1 jaar
Wij bieden momenteel geen termijnrekeningen aan met een looptijd van 1 jaar of meer. Raadpleeg uw kantoor of www.cbc.be voor informatie over andere spaar- en beleggingsproducten.
Looptijden < 1 jaar
De rentevoeten worden dagelijks geactualiseerd. U kunt de meest recente rentevoeten raadplegen in uw CBC-bankkantoor
of op www.cbc.be. Minimuminleg: 10 000 EUR. Daarboven is elk bedrag mogelijk.
4 Verrichtingen op afstand
4.1 CBC Phone
Gratis
4.2 Internetdiensten (CBC Touch, CBC Mobile, CBC Invest, K’Ching)
Gratis
4.3 Sms-berichten “Veilig kaartgebruik”
Voor de CBC-Zichtrekeningen

5 Correspondentie (rekeningafschriften)
5.1 Rekeninguittreksels afprinten en opsturen per post
• Voor CBC-zichtrekeningen
• Voor CBC-spaarrekeningen
5.2 Afdrukken aan CBC-drukker
Voor CBC-zichtrekeningen en CBC-spaarrekeningen
5.3 Afdrukken in CBC Touch
Voor CBC-zichtrekeningen en CBC-spaarrekeningen
5.4 Archiveren in Doccle
Voor CBC-zichtrekeningen en CBC-spaarrekeningen

Gratis

0,85 EUR/maand, maandelijkse frequentie – 7,65 EUR/maand, dagelijkse frequentie
Gratis
Gratis

Gratis
Gratis

6 Administratieve kosten voor de niet-actualisering door de klant van de identificatiegegevens vereist door de antiwitwaswetgeving
• Kosten voor de niet-geactualiseerde klantgegevens
15 EUR16
Kosten voor de niet-actualisering van de identificatiegegevens van de klant binnen de gevraagde termijn
• Dossier opzeg klantrelatie
Kosten voor het openen van een dossier ‘opzeg klantenrelatie’

100 EUR16

1

Dit zijn maandprijzen. De bijdrage die verschuldigd is wordt bepaald aan de hand van het productbezit op de eerste
bankwerk-dag van de maand. De bijdrage voor het vast gedeelte van de CBC-Plusrekening met kredietkaart wordt
bepaald op basis van de duurste gekozen kredietkaart. De afrekening gebeurt standaard maandelijks op de laatste
bankwerkdag. De klant kan kiezen voor een afrekening op de laatste bankwerkdag van het trimester of het jaar.

2
3
4

Formulieren voor gepersonaliseerde cheques (10 cheques): 4 EUR
Alleen mogelijk voor kaarten met een CBC Flex Budget.
Jaarlijkse afrekening van de debet- en creditrente, tenzij op het einde van elk kwartaal, te rekenen vanaf 1
januari, de debetrente na compensatie van de creditrente meer dan 2,50 EUR bedraagt. In dat geval is er een
kwartaalafrekening. Bij de jaarlijkse afrekening zijn rechten op geschriften verschuldigd van 0,15 EUR.
De debetrentevoet is op jaarbasis uitgedrukt en kan op elk ogenblik door de bank worden gewijzigd. De CBC
klanten worden op de hoogte gebracht van elke wijziging van de debetrentevoet. De debetrente wordt dagelijks
berekend volgens de formule [(1 + de jaarlijkse debetrentevoet)(1/4)–1] x 4/365.

5

6

In geval van aanmaning worden eenmaal per maand kosten aangerekend met een maximum van 7,50 EUR (+
portokosten).
7 Toegang tot de KBC/CBC-Automaten, CBC Touch en CBC Mobile.
8 Deze functie geldt standaard voor gebruik binnen geografisch Europa (incl. de Europese overzeese gebieden, Turkije,
Rusland, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Israël).
9 De CBC-Kredietkaarten zijn standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u
naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren.

10 Kredietkaarten met kredietopening van onbepaalde duur kunnen worden gebruikt als betaalmiddel of als
kredietinstrument (kredietopening). In het eerste geval wordt het openstaande saldo vóór de 5e kalenderdag van de
maand na ontvangst van het maandelijkse rekeningoverzicht terugbetaald (in dat geval is geen debetrente
verschuldigd). In het laatste geval wordt er maandelijks een minimumbedrag terugbetaald (in dat geval is wel
debetrente verschuldigd). Na terugbetaling is het kre-diet opnieuw opneembaar. Minimale maandelijkse
terugbetaling: 5,60% van het verschuldigde saldo (5 voor de contracten gesloten vóór 1 januari 2013 met een
kredietbedrag hoger dan 5 000 EUR), met een minimum van 25 EUR (of het verschul-digde saldo als dat lager is
dan 25 EUR).
11 CBC-Mastercard Gold Vip.
12 Per personnalisering.
13 Op de eerste schijf van 980 EUR rente per jaar ( (jaar van het inkomen 2019; gebaseerd op het indexcijfer
van de consumptieprijzen gepubliceerd in december 2018) is geen roerende voorheffing van (momenteel) 15%
verschuldigd.
14 Jaarlijkse uitkering: aan het einde van elk kalenderjaar (met valuta 1 januari) of bij vereffening krijgt u de verworven
basisrente van het voorbije jaar.
15 Trimestriële uitkering: aan het einde van elk trimester (met valuta gelijk aan de eerste kalenderdag van het volgende
trimester) of bij vereffening krijgt u de getrouwheidspremie die verworven is in dat trimester.
16 Op voorwaarde dat het saldo op de zichtrekening voldoende bedraagt.

Nog vragen? U kunt terecht in uw CBC-bankkantoor, bij de medewerkers van CBC Live (tel.: 0800 920 20, e-mail: info@cbc.be) of op www.cbc.be
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