Basic Zichtrekening*

Rekeninguittreksels
U kunt uw rekeninguittreksels raadplegen en afdrukken via Online Banking.

Reglement

U kunt ze ook ontvangen via de post: de verzendkosten daarvan staan vermeld in de
Algemene Tarieflijst (3. Briefwisselingskosten) beschikbaar in alle kantoren van de bank
en op nagelmackers.be.

De Basic Zichtrekening is de oplossing voor u:
• indien u weinig gebruik maakt van uw zichtrekening,
• indien u enkel wenst te betalen voor de diensten die u daadwerkelijk gebruikt of voor de
verrichtingen die u effectief doet.
Kosten
U betaalt geen beheerskosten of periodiek forfait voor de Basic Zichtrekening.
Elke dienst en verrichting wordt afzonderlijk getarifeerd.
De afrekening gebeurt op het einde van elk trimester.
Alle tarieven voor de diensten en verrichtingen met betrekking tot de Basic Zichtrekening
vindt u in de Algemene Tarieflijst beschikbaar in alle kantoren van de bank en op
nagelmackers.be.
Interesten in het geval van een creditsaldo
Op de Basic Zichtrekening worden geen interesten betaald in het geval van een creditsaldo.
Interesten in het geval van een debetsaldo
Debetsaldi zijn niet toegelaten.
Indien er toch een debetstand ontstaat, dan worden de interesten in het geval van een
debetsaldo elke maand afgerekend. De debetrentevoet voor niet-toegelaten debetstanden
van toepassing op de Basic Zichtrekening vindt u in de Algemene Tarieflijst beschikbaar in
alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be.

Afsluiting
Bij afsluiting zijn alle kosten en interesten meteen betaalbaar.
Klachten
Met al uw vragen over de Basic Zichtrekening kunt u terecht in uw Nagelmackers-kantoor.
De bank is bijzonder begaan met de tevredenheid van haar cliënten. In dit kader kan
iedere klacht worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Bank Nagelmackers nv
(ter attentie van de Klachtendienst) of ons worden meegedeeld via nagelmackers.be of via
klachten@nagelmackers.be, binnen de termijnen bepaald in de Algemene Bankvoorwaarden
van de bank.
Contractueel kader
De contractuele relatie tussen Nagelmackers en haar cliënten wordt geregeld door de
Algemene Bankvoorwaarden van de bank, die dit reglement vervolledigen. Deze Algemene
Bankvoorwaarden zijn beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be.
Geldigheid
Dit reglement is geldig vanaf 01.07.2016. In geval van een wijziging wordt de cliënt hiervan
vooraf op de hoogte gebracht (bv. per brief, via een bijlage bij de rekeninguittreksels of
langs elektronische weg); iedere nieuwe versie van het reglement vervangt alle vorige
versies (tenzij anders vermeld).
De laatste versie van dit reglement is altijd beschikbaar in alle kantoren van de bank en op
nagelmackers.be.
* Deze rekening wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 01.03.2015.
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Inleiding
De Basic Zichtrekening mag enkel worden gebruikt door natuurlijke personen die handelen
voor privédoeleinden.

Valutadatum
De valutadatum is de dag vanaf wanneer een gestort bedrag interest opbrengt of de dag
vanaf wanneer een afgehaald bedrag geen interest meer opbrengt.
Voor creditverrichtingen op de Basic Zichtrekening
Verrichtingen(1)

Datum creditering(2)
Basic Zichtrekening

Valutadatum(2)

Overschrijving
Storting aan een
Nagelmackers-loket of
via een Self Banking
Nagelmackers
Incasso Belgische cheque

Bankwerkdag van ontvangst bedrag door Nagelmackers

7 bankwerkdagen na
ontvangst cheque
door Nagelmackers

2 kalenderdagen na
ontvangst cheque door
Nagelmackers

Voor debetverrichtingen op de Basic Zichtrekening
Verrichtingen(1)

Datum debitering(2)
Basic Zichtrekening

Valutadatum(2)

Overschrijving
Betaling en geldafhaling
met een debetkaart
Geldafhaling aan een
Nagelmackers-loket

Bankwerkdag waarop Nagelmackers de opdracht
ontvangt (behalve bij instructie tot uitvoering op
een latere datum)

Domiciliëring
Betaling per cheque

Bankwerkdag waarop
Nagelmackers
de betalingsopdracht
ontvangt

Bankwerkdag vóór
Nagelmackers
de betalingsopdracht
ontvangt

(1) De opdrachten, stortingen of cheques die de bank ontvangt ná het einde van een bankwerkdag (in de
meeste gevallen 16 uur, zie Algemene Bankvoorwaarden) of op een dag die geen bankwerkdag is, worden
beschouwd als ontvangen op de eerstvolgende bankwerkdag.
(2) Voor zover is voldaan aan alle vereisten inzake de uitvoerbaarheid van de verrichting, onder andere
betreffende voldoende dekking op de rekening, de formulering en uitvoering van de verrichting (duidelijk
en volledig, correct ondertekend ...) en de identificatie (zie Algemene Bankvoorwaarden).

Bank Nagelmackers nv - Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel - T 02 229 76 00 - F 02 229 76 99 - www.nagelmackers.be - FSMA 025573 A - BTW BE 0404.140.107 - RPR Brussel

Pagina
1/1
01.07.2016

