
Informatiedocument betreffende 
de vergoedingen

•  Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor het gebruik van de belangrijk-
ste aan uw betaalrekening gekoppelde diensten. Hiermee kunt u die vergoedingen met
devergoedingen voor andere rekeningen vergelijken.

•  Er kunnen ook vergoedingen van toepassing zijn voor het gebruik van aan de betaalreke-
ning gekoppelde diensten die hier niet worden vermeld. U vindt de volledige informatiein de
brochure ‘Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen’
op https://www.deutschebank.be/nl/tarieven.html

•  Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos
beschikbaar. U vindt deze eveneens achteraan in dit document.

Naam van de rekeningaanbieder : Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 

Naam van de rekening : Zichtrekening1

Datum : 01/01/2023

Dienst Vergoeding
Algemene Rekeningdiensten
Beheren van de rekening [Zichtrekening]

Met inbegrip van een dienstenpakket dat 
bestaat uit:
-  Aanbieden van een debetkaart

(incl.bijkomende debetkaart)
- Elektronische rekeninguittreksels
- Toegang tot Online Banking
- Toegang tot My Bank

Per maand2

Totale jaarlijkse vergoeding
  5,30 EUR
63,60 EUR

Betalingen (exclusief kaarten)
Overschrijving in euro 
-  Geen vermelding/geen correcte

vermelding IBAN
- Manuele betalingen3 in de SEPA zone4

-  Geweigerde betalingen3 in de SEPA zone4

en in België (ontoereikend saldo)5

Doorlopende betalingsopdracht 

Domiciliëring

Per overschrijving 

Per ingave5

Gratis
25 EUR 

1,50 EUR
5 EUR

Gratis

Gratis

Kaarten en contanten
Aanbieden van een debetkaart 
-  Vervanging op vraag van de cliënt

(bv. beschadigde of verloren kaart)  

Aanbieden van een kredietkaart 

Per kaart

Dienst niet beschikbaar

6,05 EUR

1



2

Aanbieden van een prepaid kaart Dienst niet beschikbaar

Geldopneming in euro
-   Geldopneming met debetkaart in België en

in de SEPA zone4

Geldopneming in andere valuta
- Geldopneming met debetkaart

- Betalingscommissie
- Wisselcommissie

Per verrichting 
Per verrichting 

Gratis6

2,50 EUR
1,50%

Debetstanden en bijbehorende diensten
Geoorloofde debetstand Dienst niet beschikbaar

Overige diensten
Rekeningverzekering  
Rekeninguittreksels 

- Verzending per post
- In België
- In Europa maar buiten België
- Buiten Europa

- Ter beschikking in het Financial Center

Per jaar 

Per rekeninguittreksel
Per rekeninguittreksel 
Per rekeninguittreksel
Per rekeninguittreksel  

4 EUR

1,50 EUR
2,00 EUR
3,00 EUR
1,50 EUR

1 Het is niet langer mogelijk dit type van rekening te openen.
2 I nbegrepen in het DB Account aanbod. Gratis onder bepaalde voorwaarden. Details beschikbaar in de 

brochure ‘Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen’, rubriek XIV ‘Financiële 
Dienstverlening’, ‘DB Account’, beschikbaar op https://www.deutschebank.be/nl/tarieven.html.

3 Inclusief domiciliëringen en doorlopende opdrachten
4  Hetzelfde tarief voor binnenlandse betalingen zal worden toegepast voor SEPA-betalingen (betaling 

in EUR – SEPA-lidstaat – IBAN/BIC-principe – SHA-principe). De SEPA-zone bestaat uit de EER, 
Zwitserland, Monaco, de Franse overzeese gebieden Mayotte en Saint-Pierre en Miquelon, Sint-
Maarten en de Britse overzeese gebieden Guernsey, Jersey en het eiland Man (onder voorbehoud 
van de gevolgen van Brexit). 

5 Met uitzondering van Private Banking-cliënten.
6  Sommige financiële instellingen en/of exploitanten van geldautomaten rekenen een commissie voor 

het gebruik van hun machines. De heffing van deze commissie is volledig onafhankelijk van Deutsche 
Bank AG Brussels Branch.
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Term Definitie
Beheren van de rekening De rekeningaanbieder beheert de rekening 

in euro voor de klant. 
Aanbieden van een debetkaart De rekeningaanbieder verschaft een de-

betkaart die gekoppeld is aan de rekening 
van de klant. Het bedrag van elke transactie 
die met de debetkaart wordt uitgevoerd, 
wordt onmiddellijk en volledig afgehouden 
van de rekening van de klant. 

Aanbieden van een kredietkaart De rekeningaanbieder verschaft een kre-
dietkaart die gekoppeld is aan de rekening 
van de klant. Het totaalbedrag van de met 
de kaart uitgevoerde transacties gedurende 
een overeengekomen periode, wordt ofwel 
volledig, ofwel gedeeltelijk op een overeen-
gekomen datum afgehouden van de be-
taalrekening van de klant. In een kredietove-
reenkomst tussen de aanbieder en de klant 
wordt bepaald of de klant rente in rekening 
wordt gebracht voor het opnemen van 
krediet wanneer het een kredietkaart met 
hernieuwbaar krediet betreft.

Aanbieden van een prepaid kaart De rekeningaanbieder verschaft een be-
taalkaart die gekoppeld is aan de rekening 
van de klant en waarop elektronisch geld 
kan worden opgeslagen. Het bedrag van 
elke verrichting met behulp van deze kaart 
wordt direct en integraal afgehouden van het 
opgeslagen bedrag op de prepaid kaart van 
de klant.

Geldopneming in euro De klant neemt geld op van zijn of haar 
eigen rekening in euro.

Geldopneming in andere valuta De klant neemt geld op van zijn of haar 
eigen rekening in andere valuta dan de euro.

Overschrijving in euro De rekeningaanbieder maakt, op instructie 
van de klant, geld over van de rekening van 
de klant naar een andere rekening in euro in 
de SEPA-zone.

Doorlopende betalingsopdracht De rekeningaanbieder maakt, op instructie 
van de klant, regelmatig een vast geldbe-
drag over van de rekening van de klant naar 
een andere rekening.

LIJST VAN DE MEEST REPRESENTATIEVE AAN EEN 
BETAALREKENING VERBONDEN DIENSTEN
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Domiciliëring De klant geeft toestemming aan iemand 
anders (de begunstigde) om aan de rekening 
aanbieder de instructie te geven geld over te 
maken van de rekening van de klant naar die 
van de begunstigde. De rekeningaanbieder 
maakt vervolgens geld over aan de begun-
stigde op een door de klant en de begunstig-
de overeengekomen datum of data. Het 
bedrag kan variëren.

Geoorloofde debetstand De rekeningaanbieder en de klant komen 
vooraf overeen dat de klant in negatief mag 
gaan wanneer er geen geld meer 
beschikbaar is op de betaalrekening van de 
klant. In deze overeenkomst wordt ook het 
maximumbedrag bepaald dat ter beschikking 
kan worden gesteld, en of de klant vergoe-
dingen en rente in rekening wordt gebracht.

Rekeningverzekering De rekeningaanbieder biedt een verzekering 
aan verbonden aan de rekening van de 
klant.

Rekeninguittreksels De rekeningaanbieder verstrekt informatie 
over het saldo en de verrichtingen op de 
rekening van de klant.


