Overzicht aanbod charter universele bankdienst

Naam van

Naam universele

Tarief basispakket

Tarief versturen

de

bankdienst of

(cfr punt 4.1.2 C1)

overschrijvingen

instelling

referentiepakket

Argenta

Silver-pakket

Extra’s in het pakket

Contactgegevens

(cfr punt 4.1.2 C2)
40.2 euro per jaar

Portokosten

•

(3.35 euro per maand)
•

Meer dan 2 debetkaarten

Silver-pakket | Argenta

per betaalrekening

+32 3 285 51 11

Tot 2 kredietkaarten per
rekening (limiet 2500
euro)

Axa

Beobank

Extra online bescherming

•

Een onbeperkt aantal

Rekening universele

Rekening

60 euro per jaar

Jaarabonnement van 5

universele

(5 euro per maand)

euro + portokosten per

manuele verrichtingen

bankdienst - AXA Bank

enveloppe

(i.p.v. 60 verrichtingen)

+32 3 286 66 00

2 debetkaarten

De rekening met

bankdienst
Belfius

•

Universele-

60 euro per jaar

Gratis ter beschikking op

rekening

(5 euro per maand)

de daarvoor bestemde

universele bankdienst -

automaten in het

Belfius

bankkantoor

02 222 12 02

•

Universele

54 euro per jaar

1.50 per enveloppe

•

Debetkaart

Universele bankdienst

bankdienst

(4.50 euro per maand)

inclusief portokosten

•

Onbeperkt aantal

rekening | Beobank

rekening

• Digitale bank –

verrichtingen in euro in

02 622 20 00

overschrijvingen kunnen enkel
gratis elektronisch worden
geraadpleegd. Er zijn geen
fysieke loketten

de SEPA-zone
•

Inning van Belgische
cheques

BNPParisbas

Universele

60 euro per jaar

1 euro + portokosten per

•

2 debetkaarten

Universele Bankdienst |

Fortis

bankdienstrekening

(5 euro per maand)

enveloppe

•

Onbeperkt aantal

BNP Paribas Fortis

verrichtingen

02 433 41 33

•

Inning van Belgische
cheques

Bpost bank

Universele

51 euro per jaar

Gratis ter beschikking op

•

Debetkaart

Universele bankdienst |

bankdienst

(4.25 euro per maand)

de daarvoor bestemde

•

Onbeperkte geldafnames

bpost bank

van Bpost bank

02 278.50.32

2 debetkaarten

Crelan Economy Pack

automaten in het
bankkantoor.
Crelan

Crelan Economy

54 euro per jaar

Gratis indien de titularis

Plus Pack

(4.50 euro per maand)

geen online abonnement

(3.50 per maand voor

heeft. Anders 1 euro per

aandeelhouders)

maand voor maandelijkse

•

02 558 78 88

verzending
ING

Groene ING-

54 euro per jaar

Jaarabonnement van 5

•

2 debetkaarten

green-account-ab - ING

rekening

(4.50 euro per maand)

euro + portokosten per

•

1 gratis vervanging

België

debetkaart bij verlies of

+32 2 464 60 01

enveloppe

diefstal
•

Onbeperkte geldafnames
bij ING bank

KBC

Universele

39 euro per jaar

Maandelijks abonnement

bankdienst van

(3.25 euro per maand)

van 2.50 euro inclusief

(tweemaal per jaar foto

openen - KBC Bank &

portokosten

naar keuze)

Verzekering

KBC (Momenteel
nog niet

• 2 debetkaarten

• Onbeperkte geldafnames

beschikbaar maar

Online zichtrekening

078 152 153

in alle banken

wel KBC
Plusrekening)
KBC

Universele

39 euro per jaar

Maandelijks abonnement

Brussels

bankdienst van

(3.25 euro per maand)

van 2.50 euro inclusief

(tweemaal per jaar foto

openen - KBC Brussels

portokosten

naar keuze)

Bank & Verzekering

KBC
• Is momenteel

• 2 debetkaarten

• Onbeperkte geldafnames

nog niet

Online zichtrekening

02 303 31 60

in alle banken

beschikbaar
maar wel KBC
Plusrekening
VDK

Giroplus rekening

36 euro per jaar

Gratis ter beschikking op

• 1 debetkaart

GiroPlus Rekening: jouw

(3 euro per maand)

de daarvoor bestemde

• 120 manuele

betaalrekening voor het

automaten in het

verrichtingen (30 per

leven | vdk bank

bankkantoor

kwartaal)

09 267 32 11

• Onbeperkte geldafnames
in alle banken
• Inning van Belgische
cheques

*De eerste vier kolommen zijn volledig overgenomen door het Febelfin overzicht. De extra kolommen zijn op 1 maart 2022 toegevoegd. In het OKRA-overzicht
hebben we volgende banken niet opgenomen CBC en CPH. Het aanbod van beiden banken kan je ook in het Febelfin overzicht lezen.
OKRA is niet verantwoordelijk voor ontbrekende of onjuiste informatie

