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Informatiedocument betreffende de vergoedingen 

Naam van de rekeningaanbieder: ATTIJARIWAFA BANK EUROPE  

Naam van de rekening: zichtrekening voor persoonlijk gebruik  

Datum: 01/01/2021 
 

• 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 gebruiken van aan de betaalrekeningen 
gekoppelde diensten die hier niet worden vermeld. U vindt 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  

Zichtrekening voor privégebruik 

Beheerskosten 

Maandelijkse vergoeding 
Jaarlijkse vergoeding  

2.50 € 
30.00 € 

Abonnement op de dienst voor internetbankieren: 
e-attijari 

 Gratis 

Abonnement op producten die 
statuswaarschuwingen van de rekening per SMS 
aanbieden 

Niet beschikbaar 

Commissie tussenkomst   7.90 € 

Betalingen  (exclusief kaarten ) 

Overschrijving in euro (SEPA overschrijving) In kantoor, per verrichting 
Door internet 

0.75 € 
 Gratis  

Domicili ëring  
Domiciliëringsmandaat SEPA 
Weigering domiciliëring (gebrek aan provisie) 

 
Per verrichting  
Per weigering 

 
Gratis 

5 € 

Automatische afschrijving  
(kost aanmaken domiciliëringsmandaat SEPA) 

 
Per verrichting 

 
Gratis 

Doorlopende opdracht   
Aanmaak 
Uitvoering 

 
Aanmaak 
Per verrichting 

 
 5 €  

Gratis 

Cheques  
In België uitgegeven en verzilverde cheques 
Verzet tegen cheque 
Bankcheque 

 
Inning 
Per cheque 
Per cheque 

 
Gratis 
 15 € 
 5 € 
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Kaarten  en contant en 

Terbeschikkingstelling debetkaart  
(gewone betaalkaart) [Maestro] Jaarlijkse vergoeding 17.50 €  

Heruitgave van de geheime code van 
debetkaart  Per heruitgave 5.00 € 

Terbeschikkingstelling debetkaart 
(internationale betaalkaart met uitgestelde 
debitering) 

Niet beschikbaar  

Storting in euro  Gratis 
 

Geldopname in euro  
(in geval van van geldopname in euro aan een 
loket of in de eurozone bij een geldautomaat van 
een andere instelling met de debetkaart) 

 

Aan het loket 
4 geldopnamen / maand:  

vanaf de 5de geldopnamen / maand:  
 
Met de debetkaart 

4 geldopnamen / maand: 
vanaf de 5de geldopnamen / maand: 

  

 
Gratis 

2 € / Opname 
 
 

Gratis 
 1 € / Opname 

Debets tanden en bijbehorende  diensten  

Geoorloofde debetstand  Jaarlijkse rentevoet 

 

10 % 
van het bedrag 

in debetstand 

Overschrijding geoorloofde debetstand  
Jaarlijkse rentevoet 

 

11 % 
van het 

overschreden 
bedrag 

Overige diensten  

Bijdrage verzekering tegen verlies of diefstal 
van betaalmiddelen 

Niet beschikbaar 

Rekeningverzekering Niet beschikbaar 

Rekeninguittreksels  
• Via e-Attijari 
• Op aanvraag in het bankkantoor 
• Verzending per post 

 

 
Gratis 

€1 / aanvraag 
Verzendkosten  

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

 
Vergelijkingstool zichtrekeningen: 

https://www.wikifin.be/nl/budget-betalen-lenen-en-verzekeren/vergelijkingstool-zichtrekeningen 
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