KBC-tarieven

voor de belangrijkste bankverrichtingen
Geactualiseerd op 22 oktober 2018
Deze tarieven zijn van toepassing op
consumenten in de zin van Boek I van het
Wetboek van economisch recht van 23 februari
2013, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Consument in de zin van dit wetboek is iedere
natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden
die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit vallen.
Deze tarievenmap werd bijgewerkt tot op de
hierboven vermelde datum. Voor tarieven die
na deze datum nog gewijzigd zouden zijn en die
om technische redenen nog niet in deze map
zijn opgenomen, moet u de medewerkers van
dit KBC-bankkantoor raadplegen. Zij zullen u
graag de recentste tariefwijzigingen meedelen.
Bijkomende en/of persoonlijke inlichtingen, onder
meer inzake kredieten en effectenverrichtingen,
zijn verkrijgbaar aan het loket.
Alle tarieven zijn, indien er btw verschuldigd is,
inclusief btw.
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KBC-Zichtrekeningen
• Zichtrekening
• Beheerskosten
-

Openen van een KBC-Zichtrekening		
gratis
Vereffenen van een KBC-Zichtrekening		
gratis
Maandelijkse beheersvergoeding1		1,25
Kosten wegens beëindiging klantenrelatie door de bank als gevolg 		
100,00
van het niet meedelen van identificatiegegevens zoals verplicht
door de anti-witwaswetgeving2.

• Verrichtingen in euro’s
Vanaf de 1ste tarifeerbare debetverrichting gelden de volgende
stuktarieven3:
- Binnenlandse of Europese overschrijvingen via het loket 		
0,50
- Papieren binnenlandse of Europese overschrijvingen		
0,50
- Geldopneming aan het loket4		0,35
- Geldopneming met de KBC-Cashkaart		
0,35
- Geldopneming met de KBC-Bankkaart aan een nietKBC/CBC/KBC Brussels-automaat binnen de Eurozone
(mits afname van de kaartfunctie)5.		0,20
Een Europese overschrijving is een overschrijving met de
volgende kenmerken:
- de overschrijving gebeurt binnen de SEPA-zone6
- het bedrag van de overschrijving is uitgedrukt in euro’s

1
2
3
4
5
6

1

De maandelijkse bijdrage wordt bepaald op basis van het productbezit op de eerste werkdag van de
maand. De afrekening gebeurt maandelijks op de laatste werkdag van de maand.
In de mate dat het saldo van de zichtrekening toereikend is.
KBC-klanten vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van deze kosten. Mindervalide KBC-klanten kunnen, op
aanvraag in het eigen KBC-bankkantoor, een vrijstelling voor deze stuktarieven bekomen.
Gratis in het rekeningvoerend kantoor als er geen KBC-automaat staat.
Deze functie geldt standaard voor gebruik binnen geografisch Europa (incl. de Europese overzeese
gebieden, Turkije, Rusland, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Israël). Als u buiten
deze zone reist, moet u vooraf uw kaart activeren.
De SEPA-zone of “Single Euro Payments Area” bestaat uit de landen van de Europese Unie (EU) en
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.
De Europese Unie (EU) omvat volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland (met inbegrip Aland Eilanden), Frankrijk (met inbegrip Martinique, Guadeloupe,
Frans-Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (met inbegrip Azoren en Madeira), Roemenië, Slovakije,
Slovenië, Spanje (met inbegrip Canarische Einlanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk
(met inbegrip Gibraltar), Zweden.
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- het IBAN-rekeningnummer van de begunstigde en de BICcode (vroeger gekend als het SWIFT-adres) van de bankier
van de begunstigde zijn correct en stemmen met elkaar
overeen
- de naam- en adresgegevens van de begunstigde zijn
volledig
- devies van de opdrachtgevende rekening is euro
- het IBAN-rekeningnummer van de opdrachtgever is correct
en de naam- en adresgegevens van de opdrachtgever zijn
volledig
- u heeft gekozen voor een kostenverdeling volgens het
principe van ‘gedeelde kosten’ (SHA)
- er is geen mededeling aan de eigen bankier en/of aan de
bankier van de begunstigde meegegeven

• Bijzondere verrichtingen
- Aanvraag chequeformulieren (per 10 cheques)		
- Uitschrijven cheque		

4,00
0,60

• Creditrente (vóór roerende voorheffing)
- Tegoeden in euro (boven renteloze schijf van 2000 EUR)
- Tegoeden in deviezen

0,00
0,00

Periodiciteit: jaarlijkse afrekening van debet- en creditrente, tenzij
debetrente na compensatie met creditrente meer dan 2,50 EUR
bedraagt. In dit geval is er een kwartaalafrekening.

• Debetrente
Tarief van toepassing op elk debetsaldo (o.a. overschrijding)
- Tegoeden in euro
- Tegoeden in deviezen: call rente van het devies +9%
(maximum 9,95%)

10,48

Voor consumenten en niet-consumenten:
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
euro bedraagt. In dat geval is er een kwartaalafrekening. Bij
elke afrekening zijn er rechten op geschriften van 0,15 euro
verschuldigd.

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 01-01-2018

1/1

%
De debetrentevoet is op jaarbasis uitgedrukt en kan op elk
ogenblik door de bank worden gewijzigd. De KBC-klanten
worden op de hoogte gebracht van de gewijzigde
debetrentevoet.
De debetrente wordt op dagbasis berekend met de formule:
{(1 + de jaarlijkse debetrentevoet)(1/4) - 1} x 4/365.
In geval van aanmaning worden maximaal eenmaal per maand
kosten aangerekend van 7,50 euro (+ portokosten).

• Valutadatum
- Debetverrichtingen
Binnenlandse of Europese overschrijving (papier of
elektronisch), periodieke overschrijving, binnenlandse of
Europese domiciliëring, afrekening kredietkaart7,
betaling met kaart en geldopneming aan geldautomaat binnen
België: boekingsdatum.
Geldopneming aan het loket binnen België:
boekingsdatum
uitschrijven cheque binnen België: boekingsdatum –
1 kalenderdag
- Creditverrichtingen
Binnenlandse of Europese overschrijving: boekingsdatum
Storting aan het loket: boekingsdatum
Storting via nachtkluis of enveloppe stortingsautomaat:
boekingsdatum
Storting via intelligente deposit: boekingsdatum
Remise van cheques op uw rekening:
boekingsdatum + 2 kalenderdagen

1

7 Niet van toepassing onder 18 jaar.
8 Toegang tot de KBC/CBC/KBC Brussels-automaten, KBC Touch en KBC Mobile.
9	Aanrekening bij aanvraag van de KBC-Bankkaart met foto, geen maandelijks te betalen bijdrage.
10	Aanrekening bij aanvraag van de kaartvervanging, geen maandelijks te betalen bijdrage.
11	Kredietkaarten zijn standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u
naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren.

EUR
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• Debetkaarten

KBC-Bankkaart (maandelijkse bijdrage)1		
0,50
Volgende functies zijn afzonderlijk afneembaar:
- Toegang tot internetbankieren8
- Geldopneming KBC/CBC/KBC Brussels-automaat
- Betalen met KBC-Bankkaart5
- Overschrijven en saldo consulteren
- Geldopneming niet-KBC/CBC/KBC Brussels-automaat5
- Storten KBC/CBC/KBC Brussels-automaat
- Rekeningafschriften opvragen
Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto9		10,00
KBC-Go Kaart		
10,00
Aanrekening kaartvervanging10		6,00
Kosten geldopneming met KBC-Bankkaart aan een
niet-KBC/CBC/KBC Brussels-automaat binnen de Eurozone
(mits afname van de kaartfunctie)5 - zie ‘Verrichtingen in euro’s’ p. 1/1

• Kredietkaarten11
Maandelijkse bijdrage1
- KBC-PINTO VISA12+13		
1,65
- KBC-Kredietkaart Silver (met of zonder KBC Flex Budget)12		1,83
- KBC-Kredietkaart Gold met KBC Flex Budget12		4,58
- KBC-Kredietkaart Gold		
4,08
- KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget12		7,33
Kosten geldopneming met KBC-kredietkaart:
- aan geldautomaten binnen de Eurozone: percentage op
het opgenomen bedrag, met een minimum van 5,00 EUR14
1
- in wisselkantoren binnen de Eurozone: percentage op het
opgenomen bedrag, met een minimum van 5,00 EUR15
2
- via overschrijving naar de eigen zichtrekening: percentage
op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5,00 EUR14+16
1
(kosten niet van toepassing voor KBC-Kredietkaart Silver met
KBC Flex Budget, KBC-Kredietkaart Gold met KBC Flex
Budget en KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget
die zijn afgenomen sinds 29 augustus 2016)

12	KBC-PINTO VISA, KBC Flex Budget: zie KBC-Consumentenkrediet - kredietopening met kaart p7/2
13	De hier vermelde prijzen en vermelde kosten die betrekking hebben op die kredietkaart zijn alleen van
toepassing voor de bestaande houders van die kredietkaart. KBC-PINTO VISA is niet meer te koop
sinds 1 januari 2011.
14 Voor KBC-PINTO VISA bedragen deze kosten 1,5% met een minimum van 3,72 EUR.
15 Voor KBC-PINTO VISA bedragen deze kosten 2% met een minimum van 4,96 EUR.
16 Deze verrichting is niet mogelijk met de KBC-Kredietkaart Silver zonder KBC Flex Budget en KBCKredietkaart Gold zonder KBC Flex Budget.
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Aanrekening kaartvervanging10
- KBC-Kredietkaart Silver (met of zonder KBC Flex Budget),
KBC-Kredietkaart Gold (met of zonder KBC Flex Budget),
KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget,
KBC-PINTO VISA

• Prepaid kaarten

EUR

De KBC-Basisbankdienst is een zichtrekening conform het
Wetboek Economisch Recht18.
6,00

Maandelijkse bijdrage
- KBC-Prepaid Kaart		
1,00
Aanrekening kaartvervanging10		6,00
Kosten geldopneming met KBC-Prepaid Kaart :
- aan geldautomaat binnen de Eurozone: percentage
op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5,00 EUR
1
- in wisselkantoor binnen de Eurozone: percentage op het
opgenomen bedrag, met een minimum van 5,00 EUR
2
Laden
- via overschrijving : Zie ‘verrichtingen in euro’s’ - p. 1/1
- via de real-time laadknop in KBC Touch/KBC Mobile		
gratis
Ontladen		gratis
1

• KBC-Rekeningverzekering
Maandelijkse bijdrage1		0,40
Alleen de klanten die tot deze verzekering zijn toegetreden,
betalen de premie en genieten de dekkingen bepaald in de polis.

1

• Bankieren op afstand

• Diversen

Kosten wegens het niet meedelen van identificatiegegevens zoals 		
verplicht door de anti-witwaswetgeving.

17 De KBC-Prepaid Kaart is standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten.
Als u naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren.

EUR

• KBC-Basisbankdienst

17

Maandelijkse bijdrage		
- KBC Mobile
- KBC Touch

%

gratis

• Maandbijdrage
De maandbijdrage omvat1+19:		
- openen en vereffenen van de rekening
- beheersvergoeding
- 36 manuele debetverrichtingen. Onder manuele verrichtingen
verstaan we: zie ‘Overschrijdende verrichtingen’
- onbeperkt aantal elektronische verrichtingen
- onbeperkt aantal creditverrichtingen
- KBC-Bankkaart
- domiciliëringen, periodieke opdrachten
Een debetstand is niet toegelaten.

1,00

• Kosten beëindiging klantenrelatie
Kosten wegens beëindiging klantenrelatie door de bank als gevolg 		
van het niet meedelen van identificatiegegevens zoals verplicht
door de anti-witwaswetgeving2.

100,00

• Overschrijdende verrichtingen
Vanaf de 37ste manuele debetverrichting gelden volgende
stuktarieven20:
- Papieren binnenlandse of Europese overschrijving		
0,50
- Geldopneming aan het loket4		0,35
- Geldopneming niet-KBC/CBC/KBC Brussels-automaat5		0,20

• Creditrente
Zie ‘KBC-Zichtrekening – Creditrente’, p. 1/1
15,00

• Valutadatum
Zie ‘KBC-Zichtrekening – Valutadatum’, p. 1/2

18 Krachtens deze wet heeft iedere natuurlijke persoon die handelt met een oogmerk dat kan worden
geacht vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten recht op een basisbankdienst, op voorwaarde dat hij niet reeds beschikt over een zichtrekening.
19 Gratis tot en met 24 jaar.
20 KBC-klanten vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van deze kosten.
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• KBC-Bankkaart met foto

• Kosten beëindiging klantenrelatie

zie ‘KBC-Zichtrekening - Debetkaarten - Personaliseren
KBC-Bankkaart met Foto’, p. 1/2

Kosten wegens beëindiging klantenrelatie door de bank als gevolg 		
van het niet meedelen van identificatiegegevens zoals verplicht
door de anti-witwaswetgeving2.

• KBC-Go Kaart
• Aanrekening kaartvervanging
zie ‘KBC-Zichtrekening - Debetkaarten - Aanrekening
kaartvervanging’, p. 1/2

• Diversen
15,00

• Maandbijdrage

gratis

1

KBC-klanten met een KBC-Basisrekening kunnen volgende producten
aan speciale voorwaarden krijgen:
- Bijkomende KBC-Bankkaarten (maandelijkse bijdrage) 		

- Aanvraag chequeformulieren (per 10 cheques)		
- Uitschrijven cheque		

4,00
0,60

• Creditrente (vóór roerende voorheffing)

De maandbijdrage omvat :
- Openen en vereffenen van de rekening
- Jaarlijkse beheersvergoeding
- Een onbeperkt aantal elektronische debetverrichtingen
- Geld opnemen aan KBC/CBC/KBC Brussels-automaten
- Elektronische overschrijvingen
- Betalingen met KBC-Bankkaart in Europa in Euro
- KBC-Bankkaart met functies
- Toegang tot internetbankieren8
- Geldopneming KBC/CBC/KBC Brussels-automaat
- Betalen met KBC-Bankkaart5
- Overschrijven en saldo consulteren
- Geldopneming KBC/CBC/KBC Brussels-automaat5
- Storten KBC/CBC/KBC Brussels-automaat
- Rekeningafschriften opvragen
- Abonnement KBC Touch/KBC Mobile		

• Kortingen

Vanaf de eerste debetverrichting gelden volgende stuktarieven:
- Binnenlandse of Europese overschrijvingen via het loket 		
0,50
- Papieren binnenlandse of Europese overschrijvingen		
0,50
- Geldopneming aan het loket		
0,35
- Geldopneming met de KBC-Cashkaart		
0,35
- Geldopneming met de KBC-Bankkaart aan een
niet- KBC/CBC/KBC Brussels-automaat binnen de Eurozone
(mits afname van de kaartfunctie5).		0,20

• Bijzondere verrichtingen

• KBC-Basisrekening
1

100,00

• Verrichtingen in euro’s

zie ‘KBC-Zichtrekeningen - debetkaarten - KBC-Go Kaart’, p. 1/2’

Kosten wegens het niet meedelen van identificatiegegevens zoals 		
verplicht door de anti-witwaswetgeving.

EUR

Zie ‘KBC-Zichtrekening – Creditrente’ p. 1/1

• Debetrente
Zie ‘KBC-Zichtrekening – Debetrente’ p 1/1

• Valutadatum
Zie ‘KBC-Zichtrekening – Valutadatum p. 1/2

• KBC-Rekeningverzekering
Maandelijkse bijdrage1 			 0,40
Alleen de klanten die tot deze verzekering zijn toegetreden,
betalen de premie en genieten de dekkingen bepaald in de polis		

• KBC-Bankkaart met foto

0,50

De KBC-klant kan in plaats van een gewone KBC-Bankkaart een
KBC-Bankkaart met foto aanvragen.
Er is een eenmalige bijdrage bij aanvraag van de kaart (per foto
per kaart):
- Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto 		

10,00
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• KBC-Go Kaart		

EUR

10,00

De KBC-Go Kaart is een tijdelijke debetkaart die de klant in een
KBC-bankkantoor kan ophalen in afwachting van zijn definitieve
KBC-Bankkaart (met foto) en direct kan gebruiken.
Afname van een KBC-Go Kaart is altijd gekoppeld aan een
volledig nieuwe aanvraag of (Card Stop-)vervanging van een
KBC-Bankkaart (met foto).
Er is een éénmalige bijdrage verschuldigd bij aanvraag van
de KBC-Go Kaart.

%
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• KBC-Plusrekening
• Maandbijdrage1

• KBC-Prepaid Kaart
Maandelijkse bijdrage1 			 1,00
- KBC-Prepaid Kaart
Kosten geldopneming met KBC-Prepaid Kaart
- aan geldautomaat binnen de Eurozone : percentage op het
opgenomen bedrag met een minimum van 5 euro
1
- in wisselkantoor binnen de Eurozone: percentage op het
opgenomen bedrag met een minimum van 5 euro
2
Laden
- via overschrijving: Zie ‘verrichtingen in euro’s’ - p. 1/4
- via real-time laadknop in KBC Touch/KBC Mobile		
gratis
Ontladen 			 gratis

De maandbijdrage omvat :
- Openen en vereffenen van de rekening
- Jaarlijkse beheersvergoeding
- Onbeperkt inbegrepen verrichtingen
Zie ‘onbeperkt inbegrepen verrichtingen’
- 2 KBC-Bankkaarten met functies
- Toegang tot internetbankieren8
- Geldopneming KBC/CBC/KBC Brussels-automaat
- Betalen met KBC-Bankkaart5
- Overschrijven en saldo consulteren
- Geldopneming niet-KBC/CBC/KBC Brussels-automaat5
- Storten KBC/CBC/KBC Brussels-automaat
- Rekeningafschriften opvragen
- Personaliseren KBC-Bankkaart met foto (jaarlijks 2 maal inbegrepen)
- KBC-Go Kaart (jaarlijks 2 maal inbegrepen)
- Vervanging KBC-Bankkaart, KBC-Kredietkaart, KBC-Prepaid Kaart
- Abonnement KBC-Phone
- Abonnement KBC Touch/KBC Mobile

De maandbijdrage wordt bepaald door het duurste type kredietkaart
dat deel uitmaakt van de KBC-Plusrekening			
- Zonder kredietkaart 		
2,00
6,00
- Met KBC-Kredietkaart Silver (met of zonder KBC Flex Budget)12,
Aanrekening bij aanvraag van de kaartvervanging
KBC-PINTO VISA12+13		3,00
		
- Met KBC-Kredietkaart Gold (met of zonder KBC Flex Budget)12		6,00
- Met KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget12		9,00

• Aanrekening kaartvervanging KBC-Bankkaart
of KBC-Prepaid Kaart		

• Meldingen

1

- Veilig kaartgebruik (SMS)		
- Onuitvoerbare betaalopdrachten (KBC Mobile)		

• Diversen

Kosten wegens het niet meedelen van identificatiegegevens zoals 		
verplicht door de anti-witwaswetgeving.

gratis
gratis

15,00

KBC-klanten met een KBC-Plusrekening kunnen volgende producten
aan speciale voorwaarden krijgen:
- Bijkomende KBC-Bankkaarten1 (maandelijkse bijdrage) 		
- KBC-Kredietkaarten – alle types1 (maandelijkse bijdrage)		

0,50
1,00

• Kosten beëindiging klantenrelatie

• Veilig Online

- KBC-internetverzekering voor 1 rekening		
- KBC-internetverzekering voor de rekeningen van het gezin		
- Cybersecurity Service		

• Kortingen

3,00
6,00
3,00

Kosten wegens beëindiging klantenrelatie door de bank als gevolg 		
van het niet meedelen van identificatiegegevens zoals verplicht
door de anti-witwaswetgeving2.

100,00
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• Onbeperkt inbegrepen verrichtingen

• KBC-Go Kaart 		

- Binnenlandse of Europese overschrijvingen via het loket
- Papieren binnenlandse of Europese overschrijvingen
- Geldopneming aan het loket4
- Geldopneming met de KBC-Cashkaart
- Geldopneming met de KBC-Bankkaart aan een
niet-KBC/CBC/KBC Brussels-automaat binnen de Eurozone
(mits afname van de kaartfunctie5).

4,00
0,60

• Creditrente (vóór roerende voorheffing)

• KBC-Prepaid Kaart
Zie ‘KBC-Prepaid Kaart’ p.1/5 		

- Veilig kaartgebruik (SMS)		
- Onuitvoerbare betaalopdrachten (KBC Mobile)		
- Inkomende betalingen (KBC Mobile)		

• Debetrente
Zie ‘KBC-Zichtrekening – Debetrente’ p 1/1

• Diversen

• Valutadatum

Kosten wegens het niet meedelen van identificatiegegevens zoals 		
verplicht door de anti-witwaswetgeving.

Zie ‘KBC-Zichtrekening – Valutadatum p. 1/2

gratis
gratis
gratis

15,00

• Veilig online

• KBC-Rekeningverzekering

1

10,00

• Meldingen

Zie ‘KBC-Zichtrekening – Creditrente’ p. 1/1

Zie ‘KBC-Rekeningverzekering’ p. 1/4 			

EUR

De KBC-Go Kaart is een tijdelijke debetkaart die de klant in een
KBC-bankkantoor kan ophalen in afwachting van zijn definitieve
KBC-Bankkaart (met foto) en direct kan gebruiken.
Afname van een KBC-Go Kaart is altijd gekoppeld aan een volledig
nieuwe aanvraag of (Card Stop-)vervanging van een KBC-Bankkaart
(met foto).
Voor aanvragen die niet inbegrepen zijn in de maandbijdrage is er
een éénmalige bijdrage verschuldigd bij aanvraag van de KBC-Go Kaart.

• Bijzondere verrichtingen
- Aanvraag chequeformulieren (per 10 cheques)		
- Uitschrijven cheque		

%

0,40

Zie ‘Veilig online’ p.1/5

• KBC-Bankkaart met foto		

• KBC-Plusrekening voor jongeren

De KBC-klant kan in plaats van een gewone KBC-Bankkaart een
KBC-Bankkaart met foto aanvragen. Voor aanvragen die niet
inbegrepen zijn in de maandbijdrage is er een eenmalige bijdrage
bij aanvraag van de kaart (per foto per kaart):
- Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto		

KBC-Plusrekening zonder kredietkaart voor jongeren: van 11 tot 25 jaar
KBC-Plusrekening met kredietkaart voor jongeren: van 18 tot 25 jaar

• Maandbijdrage1
10,00

De maandbijdrage voor de KBC-Plusrekening omvat:
Zie p 1/5 ‘KBC-Plusrekening’
De maandbijdrage wordt bepaald door het duurste type kredietkaart
dat deel uitmaakt van de KBC-Plusrekening
- Zonder kredietkaart 		
gratis
- Met KBC-Kredietkaart Silver (met of zonder KBC Flex Budget)12,
KBC-PINTO VISA12+13		1,00
- Met KBC-Kredietkaart Gold (met of zonder KBC Flex Budget)12		4,00
- Met KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget12		7,00
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• Kortingen

• KBC-Go Kaart		

KBC-klanten met een KBC-Plusrekening kunnen volgende producten
aan speciale voorwaarden krijgen:
- Bijkomende KBC-Bankkaarten1 (maandelijkse bijdrage) 		
- KBC-Kredietkaarten – alle types1 (maandelijkse bijdrage)		

De KBC-Go Kaart is een tijdelijke debetkaart die de klant in een
KBC-bankkantoor kan ophalen in afwachting van zijn definitieve
KBC-Bankkaart (met foto) en direct kan gebruiken.
Afname van een KBC-Go Kaart is altijd gekoppeld aan een
volledig nieuwe aanvraag of (Card Stop-)vervanging van een
KBC-Bankkaart (met foto).
Voor aanvragen die niet inbegrepen zijn in de maandbijdrage is er een
éénmalige bijdrage verschuldigd bij aanvraag van de KBC-Go Kaart.

0,50
1,00

• Kosten beëindiging klantenrelatie
Kosten wegens beëindiging klantenrelatie door de bank als gevolg 		
van het niet meedelen van identificatiegegevens zoals verplicht
door de anti-witwaswetgeving2.

100,00

Zie ‘ KBC-Prepaid Kaart’ p.1/5
20

		

• Creditrente (vóór roerende voorheffing)

• Meldingen
0,00

- Veilig kaartgebruik (SMS)		
- Onuitvoerbare betaalopdrachten (KBC Mobile)		
- Inkomende betalingen (KBC Mobile)		

• Debetrente
Zie ‘KBC-Zichtrekening – Debetrente’ p 1/1

• Diversen

• Valutadatum

Kosten wegens het niet meedelen van identificatiegegevens zoals 		
verplicht door de anti-witwaswetgeving.

Zie ‘KBC-Zichtrekening – Valutadatum p. 1/2

1

10,00

• KBC-Prepaid Kaart

• Tarifeerbare debetverrichtingen
Tarifeerbare debetverrichtingen in euro zijn gratis

EUR

0,40

20 Onder tarifeerbare debetverrichtingen verstaan we: zie “Verrichtingen in euro’s” p. 1/4

Zie ‘Veilig online’ p.1/5

• KBC-Beleggersrekening

• KBC-Bankkaart met foto		
De KBC-klant kan in plaats van een gewone KBC-Bankkaart een
KBC-Bankkaart met foto aanvragen. Voor aanvragen die niet
inbegrepen zijn in de maandbijdrage is er een eenmalige bijdrage
bij aanvraag van de kaart (per foto per kaart):
- Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto		

15,00

• Veilig online

• KBC-Rekeningverzekering

Zie ‘KBC-Rekeningverzekering’ p. 1/4 			

gratis
gratis
gratis

• Jaarbijdrage		
gratis
• Creditrente (vóór roerende voorheffing)
10,00

- Tegoeden in euro
- Tegoeden in USD
- Tegoeden in deviezen (excl. USD): call rente van het devies -1,30%
(minimum 0%)

0,00
0,10

• Debetrente
- Tegoeden in euro
- Tegoeden in USD: call rente USD +9% (maximum 9,95%)
- Tegoeden in deviezen (excl. USD): call rente van het devies +9%

10,48

KBC-Tarieven
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(maximum 9,95%).

EUR

%

EUR

KBC-Spaarrekeningen
• Beheerskosten
- Openen van een KBC-Spaarrekening		
- Vereffenen van een KBC-Spaarrekening
bij het verlaten van KBC Bank		
- Jaarlijkse beheersvergoeding		

gratis
gratis
geen

• Creditrente1
- Basisrente
- Natuurlijke personen
- Spaarrekening PLUS
- Spaarrekening PRO

0,01
0,00
0,00

- Bij berekening van de basisrente wordt er gewerkt met
werkelijk aantal dagen in het jaar (365/366).
Een wijziging van de basisrente heeft onmiddellijke impact
op uitstaande bedragen.

1

2

De berekening van de basisrente volgt 2 principes:
Dagberekening
Spaartegoeden brengen rente op vanaf de kalenderdag die
volgt op de storting en brengen geen rente meer op vanaf
de kalenderdag van de opvraging.
Compensatie
Stortingen en opvragingen op dezelfde kalenderdag worden
gecompenseerd voor de berekening van de rente. Zo heeft
men geen renteverlies.

Voor natuurlijke personen: tot 960 euro (inkomsten 2018) is de rente vrij van roerende voorheffing;
nadien geldt het tarief van 15%. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een vrijstelling
tot 1 920 euro per jaar op een gemeenschappelijke rekening.

KBC-Tarieven
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- De uitbetaling van de verworven basisrente van het voorbije jaar
gebeurt aan het einde van elk kalenderjaar (met valuta 1 januari)
of bij vereffening van de rekening.
- Getrouwheidspremie
- Natuurlijke personen
- Spaarrekening PLUS
- Spaarrekening PRO
- Modaliteiten getrouwheidspremie
- Vereiste aanhoudingsperiodes om de getrouwheidspremie
te verwerven.
De berekeningsperiode voor de getrouwheidspremie begint
te lopen op de kalenderdag die volgt op de kalenderdag
van de storting of op de verwervingsdatum van de vorige
getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is recurrent,
dit wil zeggen dat na de verwerving van de getrouwheidspremie er meteen weer een nieuwe periode van twaalf
maanden ingaat waarvoor een getrouwheidspremie zal
worden berekend.
De getrouwheidspremie wordt toegekend en berekend
voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende
volledige maanden na de storting, of na de verwervingsdatum van de vorige getrouwheidspremie, ononderbroken
op de spaarrekening zijn blijven staan.
De verwervingsdatum is de datum waarop de getrouwheidspremie wordt verworven. Dat is dag op dag twaalf
maanden nadat de getrouwheidspremie is beginnen te lopen.
Als de verwervingsdatum valt op een niet-bestaande datum,
wordt de laatste kalenderdag van die maand als
verwervingsdatum beschouwd.

2

EUR

-D
 e getrouwheidspremie is gegarandeerd: de rentevoet die
van toepassing is op de dag dat de berekeningsperiode begint
te lopen blijft van toepassing voor die volledige getrouwheidsperiode. Een wijziging van de rentevoet heeft geen effect op de
lopende periodes van de getrouwheidspremie.
- De getrouwheidspremie wordt uitgekeerd:
• met valuta de eerste kalenderdag van het trimester volgend op
het trimester waarin de getrouwheidspremie werd verworven.
De verworven getrouwheidspremies worden eens per kwartaal in
rekening gebracht. De Bank schrijft in januari, april, juli en oktober
de in het voor-gaande kwartaal verworven getrouwheidspremie op
de rekening bij. Het bedrag van de getrouwheidspremie is
rentedragend met ingang van de eerste dag van het kwartaal
volgend op het kwartaal waarin de getrouw-heidspremie werd
verworven;
• of bij vereffening van de rekening.

0,10
0,00
0,00

• Valutadatum
- basisrente :
- Storting: rente vanaf de kalenderdag na storting
- Geldopneming: tot en met de dag vóór opneming
- getrouwheidspremie:
- Storting: vanaf de kalenderdag na storting
- Geldopneming: de bedragen op de spaarrekening waarvoor
de aanhoudingsperiode van de getrouwheidspremie het minst
ver gevorderd is, worden bij opvragingen het eerst
aangesproken.

• KBC-Rekeningverzekering
Jaarlijkse bijdrage		

4,80

Alleen de cliënten die tot deze verzekering zijn toegetreden,
betalen de premie en genieten de dekkingen bepaald in de polis.

1
2

Voor natuurlijke personen: tot 960 euro (inkomsten 2018) is de rente vrij van roerende voorheffing;
nadien geldt het tarief van 15%. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een vrijstelling tot
1 920 euro per jaar op een gemeenschappelijke rekening.
Op KBC-Start2Save kunnen enkel bedragen worden bijgeschreven als gevolg van een periodieke
spaaropdracht van een zichtrekening bij KBC Op of bij een andere financiële instelling. Deze opdracht
moet bestaan uit een maandelijks bedrag met een maximum van 500 euro

KBC-Tarieven
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Correspondentie (rekeningafschriften)

• KBC-Start2Save2
(wordt niet meer verkocht vanaf 1 januari 2017)

• Creditrente1
- Basisrente
- Getrouwheidspremie
- Modaliteiten getrouwheidspremie:
zie KBC-Spaarrekening

EUR

• Verzending per post
0,15
0,10

- Voor een zichtrekening:
Maandelijkse frequentie		
Dagelijkse frequentie		
- Voor KBC-Spaarrekening:		

0,85
7,65
gratis

• Ter beschikking in het kantoor
- Voor een zichtrekening en KBC-Spaarrekening:
- per rekening (jaarlijkse afrekening):		

15,00

• Per bankautomaat
- Voor een zichtrekening en KBC-Spaarrekening:
KBC-automaat		gratis

3

• Via KBC Touch/KBC Mobile
- Voor een zichtrekening en KBC-Spaarrekening:		

gratis

KBC-Tarieven
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KBC-Termijnrekeningen
Momenteel bieden we geen termijnrekeningen aan.
Informeer naar andere spaar en -beleggingsproducten in
uw kantoor of op www.kbc.be.

4
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Wisselverrichtingen
• Buitenlandse bankbiljetten
• Wisselkoersen
- De koersen van buitenlandse bankbiljetten zijn onderhevig
aan schommelingen.
Koersen: zie pagina hierna.

• Aan- en verkoop
- Geen behandelingskosten voor het manueel behandelen
van buitenlandse bankbiljetten.
- Het koersenblad (zie pagina hierna) vermeldt alle
buitenlandse bankbiljetten die KBC koopt en verkoopt.

• Valutadatum
- Debetverrichtingen
Cliënt koopt buitenlandse bankbiljetten aan van de Bank:
valutadatum = boekingsdatum.

5

- Creditverrrichtingen
Cliënt verkoopt buitenlandse bankbiljetten aan de Bank:
valutadatum = boekingsdatum.

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 01-12-2009

5/1

%

EUR

%

EUR

Internationale betalingen
• Soorten grensoverschrijdende geldoverschrijvingen
• Europese overschrijving
Zie KBC-Zichtrekeningen – overschrijdende verrichtingen

• Internationale overschrijving
Een internationale overschrijving is een overschrijving waarvoor
tenminste één van de volgende kenmerken van toepassing is:
- Naar/vanuit een land buiten de SEPA-zone
- In een andere munt dan de euro
- De overschrijving gebeurt naar/vanuit een land binnen de
SEPA-zone in euro maar beantwoordt niet aan de voorwaarden
voor een Europese overschrijving
- Internationale bankcheque (zowel in vreemde munten als in
euro’s)

• Europese domiciliëring
Zie KBC-Zichtrekeningen – valutadatum

6

• Grensoverschrijdende geldoverschrijvingen

1

Vanaf de 37ste tarifeerbare debetverrichting, zie KBC-Zichtrekening

KBC-Tarieven
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Uitvoeringstermijn van een ontvangen
grensoverschrijdende geldoverschrijving

Voor elke Europese overschrijving en elke buitenlandse
overschrijving wordt uw rekening gecrediteerd op de bankwerkdag
waarop KBC Bank de gelden heeft ontvangen.

Europese overschrijving
- Elektronische overschrijving		
gratis
- Papieren overschrijving1		0,50

0,121

- Naar een land uit de SEPA-zone in EUR, die niet
volautomatisch verwerkbaar zijn:
Interventiekosten:
- Aanvulling IBAN en/of BIC		
- Alle andere redenen (min. 9,68 EUR, max 145,20 EUR)
0,121
Uitzondering interventiekost: overschrijvingen tot 25 EUR
zijn vrijgesteld van interventiekosten.

6

- Papieren overschrijving (aanvullende kost):
behandelingsprovisie ingeval van manuele verwerking		
- Correspondentkosten: kosten van de buitenlandse bankier;
enkel mogelijk bij betalingen in een niet EER-munt of met
begunstigde bij bankier buiten EER2. Als u deze kost aanvaardt,
bezorgt de correspondent van KBC het volledige bedrag aan de
volgende partij in de betaalketting. KBC stelt alles in het werk dat
het volledige bedrag bij de begunstigde toekomt.

2

Europese Economische Ruimte. De EER is samengesteld uit de landen van de EU, Noorwegen,
Liechtenstein en IJsland.

Tarief
in euro,
incl. btw

6

7,26

Canada, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Luxemburg, Oekraïne, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Suriname, USA, Zweden.

10

12,10

Argentinië, Australië, Bangladesh, Bolivia, Brazilië,
Bulgarije, Costa Rica, Filippijnen, Guatemala, Hong
Kong, India, Israël, Jamaica, Jemen, Jordanië,
Koeweit, Libanon, Maleisië, Mexico, Nederland,
Nieuw-Zeeland, Oman, Peru, Roemenië, Saoedi-Arabië, Servië, Sri Lanka, Tobago/Trinidad,
Uruguay, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Vietnam,
Zwitserland.

15

18,15

Algerije, Angola, Benin, Burkina Faso, Chili, China,
Congo Brazzaville, Congo-Kinshasa, Egypte, Estland, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Ivoorkust, Kenia,
Libië, Liechtenstein, Marokko, Mozambique, Namibië,
Nigeria, Rusland, Rwanda, Senegal, Slowakije,
Tanzania, Thailand, Tunesië, Zambia, Zimbabwe,
Zuid-Afrika

20

24,20

Noorwegen, Polen, Singapore.

40

48,40

Rest van de wereld (o.a. Tsjechië, Hongarije, Turkije,
Japan, …)

50

60,50

België, Duitsland, IJsland, Malta, Vaticaanstad.

• Commissielonen en kosten: overschrijvingen
naar het buitenland

Internationale overschrijving
- Naar een land, niet uit de SEPA-zone of in een andere munt
dan de euro:
betalingsprovisie met een minimum van 9,68 EUR en een
maximum van 145,20 EUR

Tarief
in euro,
excl. btw

Land van begunstigde bankier

12,10

3,63

EUR

- Kostenopties: ‘Gedeelde kosten’ is de standaard kostenoptie.
Indien KBC een betalingsopdracht ontvangt naar een rekening bij
een bank in de EER, zal de kostenoptie ‘alle kosten ten laste van
de begunstigde’ gewijzigd worden in ‘gedeelde kosten’
- Toeslag voor betalingen in dollar (ongeacht land van bestemming)
- Extra kosten aangerekend door buitenlandse banken, betrokken
bij de verwerking van de betaling. Raadpleeg uw KBC-bankkantoor
voor een indicatie van deze tarieven. Als u deze kost aanvaardt,
bezorgt de correspondent van KBC het volledige bedrag aan de
volgende partij in de betaalketting. KBC stelt alles in het werk dat
het volledige bedrag bij de begunstigde toekomt.

3

De bankier van de opdrachtgever kan wel kosten afhouden.

KBC-Tarieven
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%
Uitzonderingen:
- Voor een overschrijving binnen België in euro’s met een
buitenlands karakter geldt het tarief van een binnenlandse
overschrijving.
- Overschrijving binnen België in andere munt dan EUR:
betalingsprovisie met een minimum van 9,68 EUR en een
maximum van 145,20 EUR
- Een internationale overschrijving naar een andere KBCrekening is gratis.

EUR

Aanverwante dienstverlening (van toepassing op 3 types
overschrijvingen):
- Nazorgkosten (opzoeking, opvolging na transactie), eventueel
te vermeerderen met de ons door de andere banken
aangerekende kosten.		

6,05
12,10
30,25

• Commissielonen en kosten: overschrijvingen
vanuit het buitenland
Europese overschrijving

6

EUR

30,25

• Valutadatum

0,121

Aanverwante dienstverlening (van toepassing op 3 types
overschrijvingen):
- Prioriteitskosten (bv dringende overschrijving)		
- Kosten bevestiging opdracht (faxbevestiging)		
- Nazorgkosten (opzoeking, opvolging na transactie)		

Internationale overschrijving
Vanuit een land, niet uit de SEPA-zone of in een andere munt
dan de euro:
- betalingsprovisie met een minimum van 9,68 EUR en een
maximum van 145,20 EUR

%

gratis

- Voor Europese overschrijvingen: Zie KBC-Zichtrekening :
Valutadatum
- Voor uitgaande internationale betalingen (alle munten)
wordt uw rekening gedebiteerd met debetvaluta = boekingsdatum
- Voor ontvangen internationale betalingen (alle munten)
wordt uw rekening gecrediteerd met creditvaluta = boekingsdatum

• Referentiewisselkoersen
De door KBC gehanteerde referentiewisselkoersen worden
op professionele wijze vastgesteld overeenkomstig de
marktprincipes. Ze bevatten een standaardmarge van 1%
die aangerekend wordt bij betalingen met muntomzetting.

• Andere internationale overschrijvingen
0,121

Uitzonderingen:
- Binnenkomende overschrijving tot 25 EUR		
gratis
- Overschrijving binnen België in andere munt dan EUR3		gratis
- Voor een overschrijving binnen België in euro’s met een
buitenlands karakter geldt het tarief van een binnenlandse
overschrijving
- Een overschrijving in Zweedse kronen of Roemeense lei
vanuit een lidstaat van de Europese Unie is gratis

- commissielonen en kosten : zie ‘Grensoverschrijdende
geldoverschrijvingen’, meer bepaald de ‘Internationale
overschrijving’.
- aanverwante dienstverlening : zie ‘Grensoverschrijdende
geldoverschrijvingen’
De tussenpersonen kunnen voor internationale verrichtingen
in een niet-EER munt een commissieloon afhouden.

KBC-Tarieven
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• Betalingen van en naar het buitenland
met cheques en wissels

EUR

- per cheque		
- per wissel, met een minimum van 12,10 EUR en een
maximum van 75,02 EUR
0,121

9,68

• Naar het buitenland
- Als u met een cheque een betaling verricht naar het
buitenland, zijn de hiernavolgende kosten van toepassing.
- Betalingen naar het buitenland met wissels komen meestal
alleen voor bij handelstransacties. De hiernavolgende kosten
worden aangerekend als u betrokkene (schuldenaar) bent
van een wissel waarvan de begunstigde een buitenlander is.
- Betalingsprovisie met een minimum van 9,68 EUR en een
maximum van 145,20 EUR
0,121
- Incassoprovisieper cheque		
9,68
- per wissel, met een minimum van 12,01 EUR en een
maximum van 75,02 EUR
0,121
Andere kosten voor betalingen naar het buitenland met
wissels:
- verzendingskosten		6,05
- acceptatieprovisie		30,25
Kosten buitenlandse banken:
In een beperkt aantal gevallen kunnen buitenlandse
bankiers ook kosten aanrekenen voor betalingen naar het
buitenland met cheques of met wissels. Dat bedrag kan
sterk verschillen van land tot land en is exclusief 21 %
BTW.
Onbetaalde cheque		
30,25

6

• Vanuit het buitenland

4

- Als u betaald wordt vanuit het buitenland d.m.v. een cheque,
kunt u die bij uw KBC-bankkantoor afgeven. Hierna vindt u de
kosten die daarvoor worden aangerekend.
- Betalingen vanuit het buitenland met wissels komen meestal
alleen voor bij handelstransacties.
Bent u begunstigde van een wissel (waarvan de schuldenaar
een buitenlander is), dan kunt u die wissel in uw kantoor
afgeven. Daarvoor worden de hierna volgende kosten
aangerekend.
Betalingsprovisie met een minimum van 9,68 EUR en een
maximum van 145,20 EUR
Incassoprovisie

Deze functie geldt standaard voor gebruik binnen geografisch Europa (incl. de Europese gebieden,
Turkije, Rusland, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Israël). Als u buiten deze zone
reist, moet u vooraf uw kaart activeren.

Verzendingskosten
- op incassobasis (na inning), per cheque		
6,05
- door directe creditering, per cheque		
3,03
- per wissel		
6,05
Uitzondering: LCR-wissel		
1,51
Kosten buitenlandse banken
In een beperkt aantal gevallen kunnen buitenlandse
bankiers ook kosten aanrekenen voor betalingen met
cheques of voor betalingen met wissels waarvan u de
begunstigde bent. Dit bedrag kan sterk verschillen van land
tot land en is exclusief 21 % BTW.
Kosten voor aanverwante dienstverlening
- Lotsnavragen aan correspondent: per lotsnavraag		
9,08
Wijzigingsprovisie		18,15
- Onbetaalde wissel en cheque (+ kosten correspondent)		
9,08

• Internationale bankcheque
- commissielonen en kosten: zelfde commissielonen en kosten
als bij ‘Buitenlandse overschrijving’.
- communicatiekosten:
- automatische aanmaak		
- met manuele tussenkomst		
- aangetekende verzending		

7,87
10,29
6,05

0,121
5

Kredietkaarten zijn standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u
naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren.
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• Kosten geldopneming bij buitenlandse geldautomaten
met KBC-Bankkaart/KBC-Go Kaart met functie
‘geldopneming niet-KBC/CBC-automaten’4

2,12

Voor betalingen in landen van de Eurozone: zie p. 1/1 :
verrichtingen in euro’s		
Voor betalingen in landen buiten de Eurozone, + 1,94 %
wisselkoersmarge		0,61

6

• Kosten geldopneming in het buitenland met KBCKredietkaart (excl. KBC-PINTO VISA)5

In landen van de Eurozone:		
In landen buiten de Eurozone:
1,6
De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers
van de Europese Centrale Bank. Deze wordt verhoogd
met een wisselkoersmarge.

gratis

1,21

• Kosten betaling in het buitenland met KBC-Bankkaart/
KBC-Go Kaart met functie ‘betalen in binnen- en
buitenland’4

6

EUR

• Kosten betaling in het buitenland met KBCKredietkaart (excl. KBC-PINTO VISA)5

In landen van de Eurozone: zie p. 1/1 : verrichtingen in euro’s		
In landen buiten de Eurozone:
- Voor de buitenlandse bank + 0,61 % op het opgenomen		
bedrag
- Voor de binnenlandse dienstverleners + 0,61 % van het		
opgenomen bedrag
De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers
1,94
van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een percentage voor
geldopnemingen in landen buiten de Eurozone.

Percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van
5,00 EUR bij een geldopneming met Visa of MasterCard aan
een geldautomaat
Percentage op het opgenomen bedrag met een minimum van
5,00 EUR bij een geldopneming met Visa of MasterCard in
bank- of wisselkantoren
De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers
van de Europese Centrale Bank. Deze wordt alleen verhoogd
met 1,60 % voor geldopnemingen en betalingen in landen die
geen deel uitmaken van de Eurozone. In landen die deel uitmaken
van de Eurozone wordt geen wisselkoersmarge toegepast.

%

• Kosten geldopneming in het buitenland met
KBC- PINTO VISA5
Percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van
3,72 euro bij een geldopneming met KBC-PINTO VISA aan
een geldautomaat
Percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van
4,96 euro bij een geldopneming met KBC-PINTO VISA in
bank- of wisselkantoren.
De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers
van de Europese Centrale Bank. Deze wordt alleen verhoogd
met 1,60 % voor geldopnemingen en betalingen in landen die
geen deel uitmaken van de EMU. In landen die deel uitmaken
van de EMU wordt geen wisselkoersmarge toegepast.

1,5
2

• Kosten betaling in het buitenland met
KBC- PINTO VISA5
1
2

In landen van het eurogebied:		
In landen buiten het eurogebied:
1,6
De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers
van de Europese Centrale Bank. Deze wordt verhoogd
met een wisselkoersmarge.

gratis

KBC-Prepaid-Kaart is standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u
naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren.

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 14-11-2016
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KBC-Consumentenkrediet

• Kosten betaling in het buitenland met KBC-Prepaid Kaart6
Percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum
van 5,00 EUR bij een geldopneming met KBC-Prepaid Kaart aan
een geldautomaat
Percentage op het opgenomen bedrag met een minimum van
5,00 EUR bij een geldopneming met KBC-Prepaid Kaart in bankof wisselkantoren
De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers van de
Europese Centrale Bank. Deze wordt alleen verhoogd met 1,60 %
voor geldopnemingen en betalingen in landen die geen deel uitmaken
van de Eurozone. In landen die deel uitmaken van de Eurozone wordt
geen wisselkoersmarge toegepast.

1
2

• Lening op afbetaling1
• Nieuwe milieuvriendelijke wagen2
Kredietbedrag
(euro)
2 500
5 000
12 500

Duur
(uitgedrukt in maanden)
24
36
60

JKP3

Debetrentevoet

1,15%
1,15%
1,15%

1,15%
1,15%
1,15%

Termijnbedrag
(euro)
105,42
141,37
214,48

• Nieuwe wagen en tweedehandswagen <= 3 jaar
Kredietbedrag
(euro)
2 500
5 000
12 500

7

1	Voor klanten met een hoog kredietrisico rekent KBC een toeslag van 30 basispunten aan.
2 De CO2-uitstoot mag maximaal 159 gram per km bedragen voor een benzinewagen en
maximaal 144 gram per km voor een dieselwagen.
3 JKP: jaarlijks kostenpercentage

Duur
(uitgedrukt in maanden)
24
36
60

JKP3

Debetrentevoet

1,15%
1,15%
1,15%

1,15%
1,15%
1,15%

JKP3

Debetrentevoet

2,45%
2,45%
2,45%

2,45%
2,45%
2,45%

Termijnbedrag
(euro)
105,42
141,37
214,48

• Wooncomfort
Kredietbedrag
(euro)
2 500
5 000
12 500

4
5

Duur
(uitgedrukt in maanden)
24
36
60

Termijnbedrag
(euro)
106,82
144,14
221,42

De debetrente wordt berekend op basis van het werkelijk aantal dagen. Hier is de debetrente berekend
op basis van 92 dagen.
Voor jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar: JKP 7,34% (debetrentevoet 7,34%), aan te zuiveren bedrag na
drie maanden: 1 272,52 euro

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 03-09-2018
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• Kredietopening met kaart
• KBC-Pinto Visa

• Tweedehandswagen > 3 jaar en (vooraf)betaling belastingen
Kredietbedrag
(euro)
2 500
5 000
12 500

Duur
(uitgedrukt in maanden)
24
36
60

JKP3

Debetrentevoet

2,95%
2,95%
2,95%

2,95%
2,95%
2,95%

JKP3

Debetrentevoet

3,95%
3,95%
3,95%

3,95%
3,95%
3,95%

Termijnbedrag
(euro)
107,40
145,30
224,33

Kredietbedrag
(euro)

Duur
(uitgedrukt in maanden)

JKP3

Debetrentevoet

2 500

Onbepaald

12,43%

10,25%

Kredietbedrag
(euro)

Duur
(uitgedrukt in maanden)

JKP3

Debetrentevoet

1 250

1 maand

//

10,48%

• Overige
Kredietbedrag
(euro)
2 500
5 000
12 500

Duur
(uitgedrukt in maanden)
24
36
60

Termijnbedrag
(euro)
108,43
147,36
229,54

• Overschrijding

• Geoorloofde debetstand op een rekening terugbetaalbaar
binnen een termijn van drie maanden
Kredietbedrag
(euro)

1 250

6

Duur
(uitgedrukt in maanden)

JKP3

Debetrentevoet

Aan te zuiveren
bedrag
(euro) na drie
maanden,
berekend op
basis van
de debetrentevoet4

3 maanden

10,48%5

10,48%5

1 281,785

7

Voor kredietopeningen met kaart toegestaan vóór 1-1-2013 én met een kredietbedrag van meer dan
5000 euro, is het percentage 5%.

Minimale
maandelijkse
betaling
uitgedrukt in
euro of in een %
5,6%6 van het
verschuldigd
blijvend saldo
(kapitaal
vermeerderd
met de totale
kosten van het
krediet)

7

Aan te zuiveren
bedrag (euro) na
één maand4
1 260,71

Het KBC Flex Budget is een kredietopening met de KBC-Kredietkaart Silver, de KBC-Kredietkaart Gold
of de KBC-Kredietkaart Platinum als bijkomend kredietopnemingsmiddel..

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 14-11-2016
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• KBC-Kredietkaart Silver met KBC Flex Budget7
Kredietbedrag
(euro)

Duur
(uitgedrukt in maanden)

JKP3

Debetrentevoet

2 500

Onbepaald

12,44%

10,09%

Minimale maandelijkse
betaling uitgedrukt in
euro of in een %
5,6%6 van het
verschuldigd blijvend
saldo (kapitaal
vermeerderd met de
totale kosten van het
krediet)

• KBC-Kredietkaart Gold met KBC Flex Budget7
Kredietbedrag
(euro)

Duur
(uitgedrukt in maanden)

JKP3

Debetrentevoet

5 000

Onbepaald

12,43%

9,65%

Minimale maandelijkse
betaling uitgedrukt in
euro of in een %
5,6%6 van het
verschuldigd blijvend
saldo (kapitaal
vermeerderd met de
totale kosten van het
krediet)

•K
 BC-Kredietkaart Platinum met KBC Flex Budget7
Kredietbedrag
(euro)
7 500

Duur
(uitgedrukt in maanden)

JKP3

Debetrentevoet

Onbepaald

11,45%

8,63%

8

Minimale maandelijkse
betaling uitgedrukt in
euro of in een %
5,6%6 van het
verschuldigd blijvend
saldo (kapitaal
vermeerderd met de
totale kosten van het
krediet)

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 01-12-1999
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%

EUR

Hypothecair krediet (voor het verwerven van
een woning of bouwgrond)
Een prospectus, verplicht gesteld bij de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, is
beschikbaar.

%

EUR

Safe
• Huurprijzen safeloketten
De huurprijs is afhankelijk van het volume van het safeloket.
De inhoud van het safeloket is onbeperkt verzekerd.

• Tarieven

- Eénjaarscontracten
Jaarhuurprijs, inclusief verzekeringspremie en BTW
categorie A, met inhoud 0 - 17 dm3		
45,00
categorie B, met inhoud 18 - 26 dm3		
50,00
60,00
categorie C, met inhoud 27 - 35 dm3		
categorie D, met inhoud 36 - 43 dm3		
70,00
categorie E, met inhoud 44 - 52 dm3		
75,00
90,00
categorie F, met inhoud 53 - 66 dm3		
categorie G, met inhoud 67 - 76 dm3		
99,99
105,00
categorie H, met inhoud 77 - 90 dm3		
categorie I, met inhoud 91 - 139 dm3		
135,00
categorie J, met inhoud 140 - 174 dm3		
185,00
300,00
categorie K, met inhoud 175 - 499 dm3		
categorie L, met inhoud 500 - 999 dm3		
360,00

9

- Bij gebrek aan voldoende provisie op een spaarrekening wordt
bij de facturatie een toeslag aangerekend		

12,00

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 01-01-2017
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%

EUR

Bankieren op afstand
• Via KBC-Automaat
Zie ‘KBC-Zichtrekening - Debetkaarten’, p. 1/2.

• Via KBC-Phone

- Driejaarscontracten
- Abonnement		gratis
Huurprijs, inclusief verzekeringspremie en BTW
3		
135,00
categorie A, met inhoud 0 - 17 dm
categorie B, met inhoud 18 - 26 dm3		
150,00
• Via KBC Touch/KBC Mobile
categorie C, met inhoud 27 - 35 dm3		
180,00
3		
categorie D, met inhoud 36 - 43 dm
210,00
- kostprijs		gratis
categorie E, met inhoud 44 - 52 dm3		
225,00
270,00
categorie F, met inhoud 53 - 66 dm3		
- KBC-Kaartlezer
categorie G, met inhoud 67 - 76 dm3		
300,00
- Eerste toestel		
gratis
categorie H, met inhoud 77 - 90 dm3		
315,00
- Extra toestel		
25,00
categorie I, met inhoud 91 - 139 dm3		
405,00
categorie J, met inhoud 140 - 174 dm3		
555,00
- SMS-berichten
900,00
categorie K, met inhoud 175 - 499 dm3		
- Per SMS-bericht		
0,15
categorie L, met inhoud 500 - 999 dm3		
1080,00

10

- Bij gebrek aan voldoende provisie op een spaarrekening wordt
bij de facturatie een toeslag aangerekend		

12,00

KBC-Tarieven
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%

EUR

%

EUR

KBC-Renteplan1
Via het KBC-Renteplan kunt u periodiek een aanvullend en
gegarandeerd inkomen verkrijgen. U krijgt vrijblijvend een
simulatie op maat in uw KBC-bankkantoor.
Minimaal intekenbedrag: 10 000 EUR
Tarieven KBC-Renteplan met kapitaalafbouw
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar

1

11

0,20
0,25
0,40
0,40
0,40
0,40

Tarieven op jaarbasis en vóór afhouding roerende voorheffing. Niet-verblijfhouders kunnen vrijstelling
van roerende voorheffing bekomen.

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 26-02-2018
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%

EUR

Attesten
Attesten onderhoudsgeld		

12

gratis

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 01-12-1999
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%

EUR

Overschrijvingen
• Dringende overschrijving
Als een cliënt vóór een bepaald uur een dringende overschrijving
afgeeft, ongeacht het kanaal dat hij gebruikt, dan wordt hem daar
een vergoeding voor aangerekend.		

6,05

• Kopie van een overschrijving
- kopie van een binnenlandse of Europese overschrijving		

13

12,10

KBC-Tarieven
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%

EUR

Storten en opnemen van
buitenlandse bankbiljetten
via eigen deviezenrekeningen
• Behandelingskosten
Bijkomende vaste behandelingskosten bij de aangerekende
1,5 % van het bedrag		

1,24

• Valutadatum
- Debetverrichtingen
Cliënt bestelt buitenlandse bankbiljetten van zijn
deviezenrekening: valutadatum = boekingsdatum.
- Creditverrichtingen
Cliënt verkoopt buitenlandse bankbiljetten aan de Bank:
valutadatum = verrichtingsdatum

14

KBC-Tarieven
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%

15

EUR

(1) voor een openstaand nalatenschapsdossier
(2) niet van toepassing onder 18 jaar

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 01-01-2018
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%

EUR

Beheer dossier nalatenschap

Cheques

Voor het beheer van nalatenschappen wordt een jaarlijkse (1)
forfaitaire vergoeding aangerekend per dossier (2)		50,00

• Circulaire cheque
- Uitbetaling in contanten		
- Circulaire cheque te verzenden naar de begunstigde
Automatisch aangevraagd		
- Circulaire cheque af te geven aan de opdrachtgever
Automatisch aangevraagd		

6,05
1,51
0,97

• Bankcheque
- aanmaak binnenlandse bankcheque		

6,05

• Kopie van een cheque
- kopie van een binnenlandse bankcheque		

16

12,10

KBC-Tarieven
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%

EUR

Contantverrichtingen
- Storting pasmunt		
- Valutadatum = verrichtingsdatum		

17

0,0042
per stuk

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 01-10-2010
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De Belgische beschermingsregeling voor
deposito’s en financiële instrumenten
I. DEPOSITOBESCHERMING
In het kader van de depositobescherming hebben klanten die bij KBC Bank NV (met inbegrip
van KBC Brussels en haar bijkantoren in de Europese Unie) gelden hebben gedeponeerd,
recht op een terugbetaling via het Garantiefonds voor financiële diensten van maximaal 100
000 euro ingeval KBC Bank failliet wordt verklaard of ingeval de Nationale Bank van België
(NBB) heeft vastgesteld dat KBC Bank in gebreke blijft om haar verplichtingen na te komen.

• WAT is beschermd?
De depositobescherming geldt voor alle tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen,
kasbons of termijnrekeningen, en dit onafhankelijk van de munteenheid waarin die tegoeden
worden aangehouden.

• WIE is beschermd?
Iedere particulier, vereniging, vzw of private onderneming (ongeacht de omvang) is beschermd.
De nationaliteit of woon- of vestigingsplaats van de deposant is niet van belang. Deposito’s
aangehouden door publieke overheden of andere financiële instellingen genieten geen
bescherming.

18

• WELK BEDRAG is beschermd?
De depositobeschermingsregeling biedt een waarborg tot maximum 100 000 euro per
deposant en per kredietinstelling. Een deposant met deposito’s bij KBC Bank én bij KBC
Brussels (verschillend merk, maar juridisch een onderdeel van KBC Bank NV) geniet van een
gezamenlijke bescherming tot een maximum van 100 000 euro.
Voor deposito’s die voortvloeien uit twee specifieke transactietypes zijn natuurlijke personen
tijdelijk bijkomend beschermd tot maximum 500 000 euro (per type). Dit betreft de deposito’s:
1. die rechtstreeks voortvloeien uit de aan- of verkoop van de particuliere woning, op
voorwaarde dat de betrokken deposant er zijn domicilie had of er aansluitend op de aankoop
op vestigt.
2. die voortkomen uit ontslagvergoedingen, en uitbetalingen naar aanleiding van een
pensioen, invaliditeit of overlijden (maar niet van een erfenis), en/of die voorkomen uit
verzekeringsuitkeringen, en/of die voorkomen uit vergoedingen voor schade door criminele
activiteiten of onterechte veroordeling.
De bijkomende bescherming geldt gedurende een periode van 6 maanden na creditering van
het bedrag of vanaf het tijdstip waarop die bedragen wettelijk kunnen worden overgemaakt.

KBC-Tarieven
Voorwaarden geldig vanaf 01-01-2017

18/1

II. BESCHERMING FINANCIËLE INSTRUMENTEN
(BELEGGERSBESCHERMING)

III. COMBINATIE VAN DE VERSCHILLENDE
BESCHERMINGSREGELINGEN

Een klant die financiële instrumenten deponeert op een KBC-Effectenrekening, blijft eigenaar
van deze financiële instrumenten. KBC Bank treedt enkel op als bewaarder en gebruikt de
financiële instrumenten niet voor eigen doeleinden. Ook als KBC Bank failliet zou gaan, blijft de
klant eigenaar van zijn financiële instrumenten en kan hij deze terugvorderen.
Deze financiële instrumenten genieten bijkomend van overheidsbescherming mochten deze om
een of andere reden verloren gaan (b.v. door fraude), en KBC Bank dit verlies niet meer kan
vergoeden. Deze bescherming is beperkt tot de waarde van de verloren financiële instrumenten
en dit tot een maximum van 20 000 euro, er is geen dekking tegen intrinsiek waardeverlies.

Beide beschermingsregelingen kunnen cumulatief worden toegepast.

• WAT is beschermd?
De beleggersbescherming geldt voor financiële instrumenten (aandelen, obligaties,
deelbewijzen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, aandelen van beveks e.d.) die
KBC Bank (KBC Brussels inbegrepen) bewaart voor rekening van klanten en die ze niet zou
kunnen teruggeven in geval van deficiëntie van de bank. Die dekking geldt ook voor kasbons,
obligaties en andere bancaire schuldvorderingsbewijzen die door een andere kredietinstelling
zijn uitgegeven, maar die bij KBC Bank in bewaring worden gehouden op een effectenrekening.
Beleggingsvennootschappen (beveks) of beleggingsfondsen zijn juridisch afzonderlijke
instellingen. Ook aandelen of deelbewijzen van dergelijke instellingen vallen onder de
beleggersbeschermingsregeling.

IV . INSTITUTIONEEL
De hierboven beschreven beschermingsregelingen worden verleend door twee
overheidsfondsen, die gefinancierd worden door bijdragen van de betrokken financiële
sectoren:
--enerzijds het Garantiefonds voor financiële diensten, c/o Algemene Administratie van de
Thesaurie, Kunstlaan 30, B–1040 Brussel;
--anderzijds het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten, c/o Algemene
Administratie van de Thesaurie, Handelsstraat 96, 1040 Brussel.
Meer informatie over deze beschermingsregelingen en de lijst van deelnemende
instellingen, is ook beschikbaar op de websites van respectievelijk het Garantiefonds
(http://garantiefonds.belgium.be/nl) en het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële
Instrumenten (http://www.beschermingsfonds.be/index.html).

• WIE is beschermd?

18

Iedere particulier, vereniging, vzw of kleine en middelgrote onderneming komt in aanmerking
voor de waarborg, ongeacht nationaliteit of woon- of vestigingsplaats.
Een onderneming valt alleen onder de bescherming wanneer ze gerechtigd is een verkorte
balans neer te leggen. Concreet gaat het om ondernemingen die maximaal één van de
volgende drempels overschrijden: (i) een balanstotaal van maximaal 4 500 000 euro, (ii)
een jaaromzet (exclusief btw) van maximaal 9 000 000 euro, (iii) een jaarlijks gemiddeld
personeelsbestand van maximaal 50 personen.
Het recht op terugbetaling geldt niet voor tegoeden van de overheid en van openbare
instellingen, noch voor tegoeden van financiële instellingen en grote ondernemingen (die geen
verkorte balans mogen opstellen).

• WELK BEDRAG is beschermd?

De beleggersbeschermingsregeling biedt een waarborg van maximaal 20 000 euro per
belegger, te berekenen op basis van de markt- of realisatiewaarde van de betrokken financiële
instrumenten.

KBC-Tarieven
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