Algemene Tarieflijst

1.1.5. Invest Rekening

Overzicht betalende producten en diensten geldig vanaf 01.09.2022
Vervangt de Algemene Tarieflijst van 01.05.2022
Deze lijst is een aanvulling op de bepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden van
de bank en op de bepalingen in verband met de producten en diensten vermeld in
onder andere de reglementen en informatiefiches die beschikbaar zijn in alle kantoren
van de bank en op nagelmackers.be.
De tarieven (in EUR) en commissies (in %) voor de producten en diensten zijn, indien van
toepassing, inclusief btw (21%).

1. Zichtrekeningen
1.1. Zichtrekeningen voor privégebruik
Deze zichtrekeningen mogen enkel worden gebruikt door natuurlijke personen enkel
handelend voor privédoeleinden.
1.1.1. Comfort ZichtrekeningS
Maandelijks forfait

7,00 EUR(1)

Diensten inbegrepen in dit maandelijkse forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
– gebruik van online & Mobile banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
– aanbieden van 2 debetkaarten (Bancontact en Maestro)(3)
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van zichtrekeningen in deviezen
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.
1.1.2. Premium ZichtrekeningP
Maandelijks forfait

5,00 EUR(4)

Diensten inbegrepen in dit maandelijkse forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
–	onbeperkt aantal geldopnemingen in EUR met een debetkaart via een
geldautomaat in de eurozone
– gebruik van online & Mobile banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
– aanbieden van 2 debetkaarten (Bancontact en Maestro)(3)
–	aanbieden van 1 kredietkaart Mastercard Gold
(indien aanvaard door de afdeling Kredieten)
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van zichtrekeningen in deviezen
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.

Maandelijks forfait

0,00 EUR

Diensten inbegrepen in dit maandelijkse forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van de rekening
– gebruik van Online & Mobile Banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
Rekening exclusief voorbehouden aan beleggingsverrichtingen (zie Reglement van de
rekening).
1.1.6. Junior Zichtrekening (10 - 24 jaar)
Maandelijks forfait

0,00 EUR

Diensten inbegrepen in dit maandelijkse forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
–	onbeperkt aantal geldopnemingen in EUR met een debetkaart via een
geldautomaat in de eurozone
– gebruik van Online & Mobile Banking (Nagelmackers-kaartlezer inbegrepen)
– aanbieden van 1 debetkaart (Bancontact en Maestro)
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.
1.1.7. Verrichtingen
Elektronische verrichting(2)

0,10 EUR

Manuele verrichting(5)

7,26 EUR

Geldopneming in EUR met een debetkaart
via een geldautomaat in de eurozone

0,61 EUR

Verwerking dringende overschrijving

12,00 EUR

Verwerpingskosten onbetaalde cheque

20,00 EUR

Verwerpingskosten onbetaalde overschrijving

10,00 EUR

Verwerking annulering overschrijving

15,00 EUR

Verwerpingskosten onbetaalde domiciliëring of
doorlopende betalingsopdracht

5,00 EUR

Uitgifte circulaire cheque

2,50 EUR

Contante inning circulaire cheque

2,42 EUR

Aangetekend verzet op cheque

30,25 EUR

Blokkering op aanvraag van het gerecht
en/of beslagen door derden

70,00 EUR

1.1.8. Interestvoet in het geval van een creditsaldo
(op jaarbasis)(7)

0,00%

1.1.9. Interestvoet in het geval van een niet-toegelaten
debetsaldo (op jaarbasis)

9,50%

1.1.3. Nagelmackers ZichtrekeningN
Maandelijks forfait

2,00 EUR(6)

Diensten inbegrepen in dit maandelijkse forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
–	onbeperkt aantal geldopnemingen in EUR met een debetkaart via een
geldautomaat in de eurozone
– gebruik van online & Mobile banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
– aanbieden van 2 debetkaarten (Bancontact en Maestro)(3)
–	aanbieden van 1 kredietkaart Mastercard Platinum
(indien aanvaard door de afdeling Kredieten)
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van zichtrekeningen in deviezen
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.
1.1.4. Nagelmackers + ZichtrekeningN+
Maandelijks forfait

0,00 EUR

Diensten inbegrepen in dit maandelijkse forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
– onbeperkt aantal manuele verrichtingen(5)
–	onbeperkt aantal geldopnemingen in EUR met een debetkaart via een geldautomaat
in de eurozone
– gebruik van Online & Mobile Banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
– aanbieden van 2 debetkaarten (Bancontact en Maestro)(3)
–	aanbieden van 2 kredietkaarten Mastercard Platinum
(indien aanvaard door de afdeling Kredieten)
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van zichtrekeningen in deviezen
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.

	1,00 EUR (betalings- en ontvangstverkeer) + 6,00 EUR (beheerkosten rekening)
	Elektronische verrichtingen
– domiciliëringen en doorlopende betalingsopdracht
– overschrijvingen in EUR binnen de eurozone en gelijkgestelde landen (met vermelding van
IBAN-nummer en kostencode SHA) via Online Banking (Plus), Mobile Banking en Isabel
– instantoverschrijvingen in EUR naar een deelnemende Belgische bank
– overschrijvingen in EUR aan een Nagelmackers Self Banking
– betalingen bij handelszaken in de eurozone via een debetkaart
– debiteringen van de maandelijkse uitgavenstaten van kredietkaarten
(3)
	Maximaal 1 kaart/persoon en maximaal 2 kaarten/rekening inbegrepen in het forfait van de
rekening.
(4)
	1,00 EUR (betalings- en ontvangstverkeer) + 4,00 EUR (beheerkosten rekening)
(1)

(2)

1.1.10. Kaarten
 anbieden van een debetkaart (Bancontact en Maestro)
A
(behalve indien inbegrepen in het forfait van de rekening)
Deze kaart geeft toegang tot Online & Mobile Banking.
Aanbieden van een kredietkaart (behalve indien
inbegrepen in het forfait van de rekening) (indien
aanvaard door de afdeling kredieten)
– Mastercard Standard (Comfort Zichtrekening)
– Mastercard Gold (Premium Zichtrekening)
–	Mastercard Platinum (Nagelmackers Zichtrekening
of Nagelmackers + Zichtrekening)
–	Mastercard World Elite
Deze kaart wordt niet meer gecommercialiseerd
sinds 01.02.2022.
Aanbieden van een duplicaat kaart (met uitzondering van
een gedemagnetiseerde kaart of kaart met defecte chip)

3,63 EUR/maand

3,00 EUR/maand
3,50 EUR/maand
3,50 EUR/maand
50,00 EUR/maand

3,03 EUR/kaart

1.1.11. Valutadatum
Geldopneming/Storting in EUR
in een Nagelmackers-kantoor
Storting cheque onder voorbehoud

Verrichtingsdag
Verrichtingsdag + 2

Debitering cheque

Boekingsdag - 1

Overschrijving in EUR

Verrichtingsdag

Manuele verrichtingen
– geldopnemingen en stortingen in EUR in een Nagelmackers-kantoor
– overschrijvingen in EUR binnen de eurozone en gelijkgestelde landen uitgevoerd in een
Nagelmackers-kantoor
(6)
	1,00 EUR (betalings- en ontvangstverkeer) + 1,00 EUR (beheerkosten rekening)
(7)
	Brutorentevoet op jaarbasis onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.
(5)

S/P/N/N+ P
 roduct/dienst voorbehouden voor cliënten met een Standaardpakket (S), een Premiumpakket (P), een Nagelmackers-pakket (N) of een Nagelmackers + -pakket (N+), zoals
bepaald in het reglement ‘Producten- en dienstenaanbod’ beschikbaar op nagelmackers.
be/reglementen en in alle kantoren van de bank.
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1.2. Zichtrekeningen voor professioneel gebruik
Deze zichtrekeningen mogen enkel worden gebruikt door natuurlijke personen enkel
handelend voor professionele doeleinden, door rechtspersonen en door feitelijke
verenigingen.
1.2.1. Business Comfort ZichtrekeningS
Trimestrieel forfait

60,00 EUR(8)

Diensten inbegrepen in dit trimestriële forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting(9)) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
– gebruik van online & Mobile banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
– aanbieden van 1 debetkaart (Bancontact en Maestro)
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van zichtrekeningen in deviezen
– Isabel-abonnement en -verrichtingen
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.
1.2.2. Business Premium ZichtrekeningP
Trimestrieel forfait

21,00 EUR(10)

Diensten inbegrepen in dit trimestriële forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting(9)) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
–	onbeperkt aantal geldopnemingen met een debetkaart via een geldautomaat
in de eurozone
– gebruik van online & Mobile banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
– aanbieden van 1 debetkaart (Bancontact en Maestro)
–	aanbieden van 1 kredietkaart Mastercard Business
(indien aanvaard door de afdeling kredieten)
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van zichtrekeningen in deviezen
– Isabel-abonnement en -verrichtingen
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.

13,00%

1.2.8. Kaarten
Deze kaarten zijn geldig voor alle zichtrekeningen voor professioneel gebruik
uitgezonderd de rubriekrekening, derdenrekening en Derdenrekening voor advocaten
waarvoor geen kaarten worden toegekend.
Aanbieden van een debetkaart (Bancontact + Maestro)
(behalve indien inbegrepen in het forfait van de rekening)
Deze kaart geeft toegang tot Online & Mobile Banking.

43,56 EUR/jaar

Aanbieden van een kredietkaart (behalve indien inbegrepen
in het forfait van de rekening) (indien aanvaard door de afdeling
kredieten)
– Mastercard Business

36,00 EUR/jaar

Aanbieden van een online Banking-kaart (toegangskaart tot
Online & Mobile Banking indien geen debetkaart)
Deze kaart wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 25.11.2019.

6,05 EUR/5 jaar

Aanbieden van een duplicaat kaart (met uitzondering van een
gedemagnetiseerde kaart of kaart met defecte chip)

3,03 EUR/kaart

1.2.9. Valutadatum
Geldopneming/Storting in EUR in een Nagelmackers-kantoor

Verrichtingsdag

Storting cheque onder voorbehoud op
– Business Comfort/Premium/Nagelmackers Zichtrekening
– Institutional Zichtrekening

Verrichtingsdag + 2
Verrichtingsdag + 1

Debitering cheque

Boekingsdag – 1

Overschrijving in EUR

Verrichtingsdag

2. Spaarrekeningen

1.2.3. Business Nagelmackers ZichtrekeningN
Trimestrieel forfait

1.2.7. Interestvoet in het geval van een niet-toegelaten
debetsaldo (op jaarbasis)

9,00 EUR

(11)

Diensten inbegrepen in dit trimestriële forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting(9)) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
–	18 manuele verrichtingen(5)
–	onbeperkt aantal geldopnemingen met een debetkaart via een geldautomaat
in de eurozone
– gebruik van Online & Mobile Banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
– aanbieden van 1 debetkaart (Bancontact en Maestro)
–	aanbieden van 1 kredietkaart Mastercard Business
(indien aanvaard door de afdeling Kredieten)
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van zichtrekeningen in deviezen
– Isabel-abonnement en -verrichtingen
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.

2.1. Spaarrekeningen voor privégebruik
Deze rekeningen mogen enkel worden gebruikt door natuurlijke personen enkel
handelend voor privédoeleinden.
2.1.1. Kosten (geldig voor alle spaarrekeningen voor privégebruik)
Beheren (opening/beheer/afsluiting) van de rekening

0,00 EUR

Gebruik van Online & Mobile Banking
(Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)(16)

0,00 EUR

Kosten voor onuitvoerbare overdracht

10,00 EUR

2.1.2. Classic Spaarrekening(17)(19)
Basisrentevoet

0,01%

Rentevoet van de getrouwheidspremie

0,10%

1.2.4. Institutional Zichtrekening (voorbehouden voor institutionelen)

2.1.3. Superior Spaarrekening(17)(19)(20)(21)

Trimestrieel forfait

Basisrentevoet

0,01%

Rentevoet van de getrouwheidspremie

0,10%

6,00 EUR(12)

Diensten inbegrepen in dit trimestriële forfait:
– beheren (opening/beheer/afsluiting(9)) van de rekening
– onbeperkt aantal elektronische verrichtingen(2)
–	onbeperkt aantal geldopnemingen met een debetkaart via een geldautomaat
in de eurozone
– gebruik van Online & Mobile Banking (Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)
– aanbieden van 1 debetkaart (Bancontact en Maestro)
– beheren (opening/beheer/afsluiting) van zichtrekeningen in deviezen
– Isabel-abonnement en -verrichtingen
Andere verrichtingen (buiten forfait): zie 1.1.7.
1.2.5. Rubriekrekening(13), Derdenrekening(14) en Derdenrekening voor Advocaten
 een extra kosten voor de op deze rekeningen toegestane verrichtingen, rekening
G
houdend met hun specifieke doel. Raadpleeg de reglementen van deze rekeningen
voor meer informatie.
1.2.6. Interestvoet in het geval van een creditsaldo

2.1.4. Superior + Spaarrekening(17)(19)(20)(22)
Basisrentevoet

0,01%

Rentevoet van de getrouwheidspremie

0,10%

2.1.5. Valutadatum
Creditverrichting

Verrichtingsdag

Debetverrichting

Verrichtingsdag

2.2. Spaarrekeningen voor professioneel gebruik
2.2.1. Kosten (geldig voor alle spaarrekeningen voor professioneel gebruik)
Beheren (opening/beheer/afsluiting) van de rekening

0,00 EUR
0,00 EUR

Business Comfort Zichtrekening

0,00%

Gebruik van Online & Mobile Banking
(Nagelmackers-kaartlezer niet inbegrepen)(16)

Business Premium Zichtrekening

0,00%

Kosten voor onuitvoerbare overdracht

Business Nagelmackers Zichtrekening

0,00%

Instiutional Zichtrekening

0,00%

– Creditsaldo > 0 EUR
Rubriekrekening, Derdenrekening en Derdenrekening Advocaten

Per cliënt door
de bank bepaald(15)
0,00%

 ,00 EUR (betalings- en ontvangstverkeer) + 57,00 EUR (beheerkosten rekening)
3
Rekeningafsluiting: trimestrieel forfait verschuldigd tot einde lopende kalendermaand
(10)
3,00 EUR (betalings- en ontvangstverkeer) + 18,00 EUR (beheerkosten rekening)
(11)
3,00 EUR (betalings- en ontvangstverkeer) + 6,00 EUR (beheerkosten rekening)
(12)
1,00 EUR (betalings- en ontvangstverkeer) + 5,00 EUR (beheerkosten rekening)
(13)
Enkel notarissen, advocaten en deurwaarders kunnen deze rekening openen.
(14)
Enkel notarissen en deurwaarders kunnen deze rekening openen.
(15)
Als eenzelfde cliënt houder is van meerdere Business/Institutional Zichtrekeningen, kan de bank
het systeem van ‘interest pooling’ toepassen zoals beschreven in voetnota 15 hierboven.
(16)
Online & Mobile Banking zijn bereikbaar met een Nagelmackers-kaartlezer en een debetkaart
gelinkt aan een zichtrekening/Online Banking-kaart of via de app itsme®.
(17)
Gereglementeerde spaarrekening: spaarrekening die voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in
artikel 2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
(18)
Niet-gereglementeerde spaarrekening: spaarrekening die niet voldoet aan de voorwaarden

vastgesteld in artikel 2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen.
(19)
Brutorentevoet op jaarbasis onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Alle in België
wonende natuurlijke personen kunnen evenwel een fiscale vrijstelling genieten voor de interesten
tot een plafond van 980 EUR voor de inkomsten van 2022 en voor het geheel van hun gereglementeerde spaarrekeningen.
(8)

10,00 EUR

2.2.2. Business Spaarrekening(17)(19)
Deze rekening mag enkel worden gebruikt door natuurlijke personen enkel handelend
voor professionele doeleinden of feitelijke verenigingen (die geen vakbonden zijn).
Basisrentevoet

0,01%

Rentevoet van de getrouwheidspremie

0,10%

(9)

2.2.3. Business Spaarrekening Pro (niet-gereglementeerd)(14)(16)(18)
Deze rekening mag enkel worden gebruikt door rechtspersonen en vakbonden.
Basisrentevoet

0,00%

Rentevoet van de getrouwheidspremie

0,00%

Deze rekening wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 28.08.2020.

Een voorwaarde voor de opening van deze spaarrekening is een eerste creditverrichting van
minstens 25.000 EUR (minimuminlage).
 e huidige basisrentevoet en rentevoet van de getrouwheidspremie van de Classic Spaarrekening
D
zijn van toepassing als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage
(500.000 EUR).
(22)
De huidige basisrentevoet en rentevoet van de getrouwheidspremie van de Classic Spaarrekening
zijn van toepassing als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage
(2.000.000 EUR).
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(20)

(21)

6.3. Valutering

3. Rekeninguittreksels
Via Online Banking

Inbegrepen in het forfait
van de rekeningen
(Nagelmackers-kaartlezer
niet inbegrepen)

(23)

Verzending per post

1,21 EUR (administratieve
kosten) + PRIOR
portkosten volgens
geldende bpost tarieven

Overschrijvingen uit het buitenland
Valuta (creditering rekening) = de dag waarop de fondsen beschikbaar zijn.

6.4. Gebruikte wisselkoers
De gebruikte wisselkoers is gebaseerd op de noteringen die gelden op de internationale
wisselmarkt.

6.5. Incasso buitenlandse cheques in EUR
en vreemde valuta (GBP, CHF en CAD)

4. Termijnrekeningen
4.1. Termijnrekeningen in euro
–	Minimum: 1.000 EUR – Maximum: 1.000.000 EUR
Vanaf 1.000.000 EUR (alle termijnrekeningen van een jaar of meer van eenzelfde
cliënt) behoudt de bank zich het recht voor om geen nieuwe opening van een
bijkomende termijnrekening meer te aanvaarden.
–	Looptijden: van 5 tot 10 jaar, met de mogelijkheid te kiezen voor een tussenlooptijd
in jaren, maanden en dagen.
–	
Rentevoeten van de termijnrekeningen met uitkering(24)
Looptijden
van (≥)

Overschrijvingen naar het buitenland
Valuta (debitering rekening) = uitvoeringsdatum

Betalingscommissie
≤ 50.000 EUR

0,242% (min. 9,68 EUR max. 60,50 EUR)
0,121% (max. 151,25 EUR)

> 50.000 EUR
Correspondentkosten (onmiddellijke creditering)
Correspondentkosten (creditering na incasso)

Uitkering interesten

tot minder
dan (<)

Jaarlijks

5 jaar

6 jaar

0,05%

0,050%

0,050%

0,050%

6 jaar

7 jaar

0,10%

0,100%

0,100%

0,100%
0,100%

Halfjaarlijks

Trimestrieel

Maandelijks

3,03 EUR

Verwerking en retour onbetaalde cheques
–	Administratiekosten
–	Correspondentkosten

7 jaar

8 jaar

0,10%

0,100%

0,100%

9 jaar

0,15%

0,150%

0,150%

0,150%

9 jaar

10 jaar

0,20%

0,200%

0,200%

0,200%

6.6. Afhalingen via geldautomaat (ATM)(26)

0,25%

0,250%

0,250%

0,250%

Debetkaart
– België

10 jaar

Looptijden

Rentevoeten

van (≥)

tot minder dan (<)

Jaarlijks

5 jaar

6 jaar

0,05%

6 jaar

7 jaar

0,10%

7 jaar

8 jaar

0,10%

8 jaar

9 jaar

0,15%

10 jaar

0,20%

9 jaar
10 jaar

0,25%

5. Wisselverrichtingen
De wisselkoers is gebaseerd op de interbancaire wisselkoers verhoogd met een
marge van maximaal 2% voor girale betalingen (via een bankrekening).

6.1. Algemeen

> 50.000 EUR
– Correspondentkosten (optie OUR)
Dringende overschrijving (onmiddellijke compensatie)
Bevestiging overschrijving

–	Andere landen van de eurozone
–	Buiten de eurozone

2,50 EUR + 2,00%
2,50 EUR + 2,00%
+ 1,25% wisselprovisie

Debetkaart
–	Eurozone
–	Buiten de eurozone

0,00 EUR
0,61 EUR + 1,90% wisselprovisie

Kredietkaart
–	Eurozone
–	Buiten de eurozone

0,00 EUR
1,25% wisselprovisie

7. Consumentenkredieten
7.1. Lening op afbetaling

6. Internationale betalingen

Andere internationale overschrijvingen(25)
–	Betalingscommissie
≤ 50.000 EUR

Volgens forfait zichtrekening of
indien buiten forfait volgens 1.1.7.
Volgens forfait zichtrekening
3,00 EUR
+ 0,40% (max. 9,99 EUR)
+ 1,90% wisselprovisie

6.7. Betalingen in handelszaken (POS)

– Minimum: 12.500 EUR
– Looptijden: 1, 2, 3, 6 of 9 maanden - 1 jaar
– Rentevoeten en types deviezen beschikbaar in uw Nagelmackers-kantoor

Overschrijving in EUR/SEK binnen de eurozone
(en gelijkgestelde landen) met vermelding van IBANnummer en kostencode SHA
– Elektronische verrichtingen
– Verrichting in een Nagelmackers-kantoor

15,13 EUR
Variabel - Kosten afhankelijk
van de munteenheid, land en
correspondent (bank)

Kredietkaart
–	Eurozone
–	Buiten de eurozone

4.2. Termijnrekeningen in een andere munt

Zichtrekening in deviezen
– Beheerkosten

Variabel - Kosten
afhankelijk van valuta, land en
correspondent (bank)

Portkosten

8 jaar

–	
Rentevoeten van de termijnrekeningen met kapitalisatie(24)

10,01 EUR

Type krediet
Inbegrepen in het forfait van
de zichtrekening (behalve
Junior Zichtrekening)

Volgens forfait zichtrekening
7,26 EUR

Kredietbedrag

Duur

Jaarlijks
kostenpercentage
(JKP)

Maandelijkse
betaling
160,32 EUR

Comfortlening

5.000 EUR

36 maanden

10,00%

Autolening

10.000 EUR

48 maanden

7,85%

242,16 EUR

Andere

7.500 EUR

36 maanden

10,00%

240,48 EUR

Voor bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen inzake kredieten kunt u terecht
bij een Nagelmackers-adviseur.

7.2. Privékaskrediet zonder kaart
Minimumbedrag

0,242% (min. 9,68 EUR max 60,50 EUR)
0,121% (max. 151,25 EUR)
10,01 EUR
12,00 EUR

Looptijd
Debetrente
Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van het krediet
en driemaandelijkse betaling van de intresten.

5.000 EUR
Max. 2 jaar
5,50% + 3,00%
8,50%

7,26 EUR

Annulering overschrijving als gevolg van onvoldoende
provisie

10,00 EUR

Verwerking annulering overschrijving

15,00 EUR

Als een cliënt met Online Banking-abonnement gedurende 6 opeenvolgende maanden niet
inlogt op Online Banking en/of Mobile Banking worden de niet-geraadpleegde rekeninguittreksels per post opgestuurd en worden de verzendingskosten aangerekend.
(24)
Brutorentevoet op jaarbasis onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.
(25)
Enkel de gedeelde kosten (shared = SHA) worden aanvaard voor internationale overschrijvingen uitgevoerd tussen banken uit de Europese Economische Ruimte.
(26)
Voor afhalingen in het buitenland, hetzij met een debetkaart, hetzij met een kredietkaart,
zouden er bijkomende kosten afgehouden kunnen worden door de bank die de
geldautomaat (ATM) beheert.
(23) 

6.2. Termijne
Termijn om de rekening van de instelling van de begunstigde te crediteren
Europese overschrijvingen (op voorwaarde dat het rekeningsaldo toereikend is)
binnen een termijn van maximaal 3 bankwerkdagen vanaf de uitvoeringsdatum
Termijn om de rekening van de begunstigde te crediteren
Straight throughoverschrijvingen uit het buitenland (overschrijvingen met vermelding
van naam en adres van de opdrachtgever, het correcte rekeningnummer + naam en
adres van de begunstigde + de nodige informatie bestemd voor de Centrale Bank):
maximaal 1 bankwerkdag na ontvangst van de fondsen.

S/P/N/N+ P
 roduct/dienst voorbehouden voor cliënten met een Standaardpakket (S), een Premiumpakket (P), een Nagelmackers-pakket (N) of een Nagelmackers + -pakket (N+), zoals
bepaald in het reglement ‘Producten- en dienstenaanbod’ beschikbaar op nagelmackers.
be/reglementen en in alle kantoren van de bank.
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11. Diversen

Deze kredieten vallen onder het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, Boek VII,
Titel 4, Hoofdstuk 2. De prospectus, verplicht door deze wet, is beschikbaar in alle
Nagelmackers-kantoren.

Verzekering overlijden door ongeval

9. Cliëntensafes

Kosten voor diverse duplicata
(fiscaal attest, aflossingstabel ...)

Huur 0 - 25 dm3

47,00 EUR/jaar

26 - 30 dm3

53,00 EUR/jaar

31- 35 dm3

56,00 EUR/jaar

36 - 50 dm3

68,00 EUR/jaar

51 - 75 dm3

74,00 EUR/jaar

76 - 100 dm3
101 - 186 dm

3

99,00 EUR/jaar
126,00 EUR/jaar

Kosten voor duplicata rekeninguittreksels
– Afgedrukt door de hoofdzetel

Opzoekingskosten
– Opzoeking per stuk
– Opzoeking per jaar (historisch overzicht verrichtingen)
– Andere opzoekingen
Attesten
– Attesten bedrijfsrevisoren
– Maximaal 5 rekeningen (zicht-, spaar- en/of termijn-)
– Andere
– Andere attesten

187 - 300 dm3

262,00 EUR/jaar

> 300 dm3

330,00 EUR/jaar

Openbreken safe

300,00 EUR

Kosten terugvordering in geval van verkeerde begunstigde

200,00 EUR

Opzoekingskosten slapende rekeningen en safes
(wet van 24 juli 2008)
–	Aangetekende zending
(indien geen reactie op normale zending)

Opzoeking geheime code

10. Verrichtingen op afstand
Online & Mobile Banking
– Abonnement voor privégebruik
– Abonnement voor professioneel gebruik

Inbegrepen in het forfait
van de rekeningen
(Nagelmackers-kaartlezer
niet inbegrepen)

Kosten bij gebrek aan mededeling verplichte
identificatiegegevens

Basisbankdienst
– Forfaitaire verrichtingskosten
voor 72 manuele verrichtingen
– Vanaf 73ste manuele verrichting

Nagelmackers-kaartlezer
Aanbieden van een Nagelmackers-kaartlezer(27)
–	Standard-pakketS
–	Premium-pakketP
–	Nagelmackers- & Nagelmackers+-pakkettenN/N+
–	Cliënten die beschikken over producten
voorbehouden voor institutionele cliënten

18,15 EUR/trimester
(Nagelmackers-kaartlezer
niet inbegrepen)

18,15 EUR
72,60 EUR/uur
Min. 24,20 EUR
Min. 24,20 EUR
Min. 24,20 EUR

60,50 EUR
145,20 EUR
18,15 EUR
121,00 EUR/jaar/persoon
90,75 EUR

60,50 EUR

14,50 EUR/jaar
7,26 EUR
6,05 EUR/1.000 stuks
prorata en min. 6,05 EUR

Inning Europese domiciliëring door de schuldeiser

0,030 EUR/domiciliering
met een minima van
3,03 EUR/batch

Dossierkosten nalatenschappen

121,00 EUR/jaar

30,00 EUR
20,00 EUR
9,99 EUR
9,99 EUR
(27)

IsabelP/N
–	Abonnement

12,10 EUR/uittreksel

Tellen muntstukken

Online Banking Plus
–	Abonnement

4,00 EUR/jaar

Inbegrepen in forfait van de
professionele zichtrekening
(Nagelmackers-kaartlezer
niet inbegrepen)

	U kunt zich echter gratis en veilig aanmelden zonder kaartlezer in Online Banking (Plus) en
Mobile Banking via de app itsme®.

S/P/N/N+ P
 roduct/dienst voorbehouden voor cliënten met een Standaardpakket (S), een Premiumpakket (P), een Nagelmackers-pakket (N) of een Nagelmackers + -pakket (N+), zoals
bepaald in het reglement ‘Producten- en dienstenaanbod’ beschikbaar op nagelmackers.
be/reglementen en in alle kantoren van de bank.
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Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107

8. Hypothecaire kredieten

