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Informatiedocument betreffende de vergoedingen 

Naam van de rekeningaanbieder: ATTIJARIWAFA BANK EUROPE 

Naam van de rekening: Basisbankdienst rekening 

Datum: 01/01/2020 
 

 Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen* voor het gebruik van de 
belangrijkste aan uw betaalrekening gekoppelde diensten. Hiermee kunt u die 
vergoedingen met de vergoedingen voor andere rekeningen vergelijken. 

 

 Er kunnen ook vergoedingen van toepassing zijn voor het gebruik van aan de 
betaalrekening gekoppelde die hier niet worden vermeld. U vindt de volledige informatie in 
de Algemene Bankvoorwaarden en de Tarieflijst. 

 

 Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos 
beschikbaar. 

 

Dienst Vergoeding 

Algemene rekeningdiensten 

Basisbankdienst 

Kosten voor accountonderhoud 

 

Bevat een bundel van diensten waaronder: 

- 1 zichtrekening 

- Beheerkosten 

- Debetkaart met mogelijkheid tot geldopnames 
en betalingen bij handelaars in de eurozone 

- E-attijari 

- Jaarlijks 36 manuele debetverrichtingen per  

rekening, waaronder: 

 Geldopnames in euro aan het loket van de 
bankkantoren van Attijariwafa bank Europe 
SA; 

 Eenvoudige overschrijvingen in euro op 
papier of via een medewerker. 

 

- Terbeschikkingstelling van rekeninguittreksels 
via e-Attijari, via het bankkantoor.  

- Terbeschikkingstelling van rekeninguittreksels  

per post. 

Diensten boven deze aantallen zullen 
afzonderlijk in rekening worden gebracht. 

 

 

Maanddelijksevergoeding 
Totale jaarlijkse vergoeding 

 

1,43 € 
17,16 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis 
 

Post Kosten 
 
 

Zie tarievenlijst 
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Betalingen (exclusief kaarten) 

Overschrijving in euro: 
- Elektronische overschrijving 
- Papieren overschrijving 
- Overschrijving verricht via een medewerker 

 
Gratis 

0,75€ boven des 36 transacties / jaar 
0,75€ boven des 36 transacties / jaar 

Domiciliëring 
Domiciliëringsmandaat SEPA 
Weigering domiciliëring (gebrek aan provisie) 

 
Par verrchting 
Per weigering 

 
Gratis 

5€ 
Doorlopende opdrachten 
Aanmaken 
Uitvoering 

 
Anmaken 
Per verrchting 

 
Gratis 
Gratis 

Kaarten en contanten 

Terbeschikkingstelling van een debetkaart 

Extra debetkaart 

 

Totale jaarlijkse bijdrage van 

 

17,50 €  

Terbeschikkingstelling kredietkaart Niet beschikbaar 

Terbeschikkingstelling prepaidkaart Niet beschikbaar 

Contante betaling in euro's  Gratis 

Geldopname in euro 

Boven 36 handmatige transacties 

Aan het loket  

Met de debetkart 

Gratis 

Gratis 

Debetstanden en bijbehorende diensten 

Geoorloofde debetstand Niet beschikbaar 

Overige diensten 

Rekeningverzekening Niet beschikbaar 

Rekeninguittreksels  

 Via e-Attijari 

 Op aanvrag in het bankkantoor  

 Verzending per post  

 
Gratis 

1€ / aanvrag 
Verzendkosten  

 

* Indien van toepassing, is 21% BTW inbegrepen in onze tarieven 

 

Vergelijkingstool zichtrekeningen:  

https://www.wikifin.be/nl/tools/rekentools/vergelijkingstool-zichtrekeningen 


