
Voorwaarden van kracht vanaf  27.05.2016; incl. 21 % BTW

De werkingsmodaliteiten van onze spaarproducten staan tot uw beschikking op eenvoudig verzoek, in een van onze agentschappen en op onze 

website www.dhbbank.com

1. Spaarrekeningen DHB Plus S@veOnline 5. Betalingen, opzoekingen Afleveren van een attest € 15.00

1. Beheerskosten 1. Uitgifte van transfers in euro met bestemming één van de landen Dringende internationale betalingen Bijkomende kost € 10,00

Opening gratis gratis     die lid zijn van de EU : SEPA (Single Euro Payments Area)    (behalve EU)

Afsluiting gratis gratis Verplichte gegevens van de transfer/voorwaarden voor SEPA betaling Dossiers inbeslagname € 50.00

Jaarlijkse bijdrage nihil nihil rekening opdrachtgever en begunstigde zijn gedomicilieerd bij één Opzoekingen slapende rekeningen 10 % van het totale saldo, 

van de landen die lid zijn van de EU. maximum € 200,00

2. Intrestvoeten De IBAN code van de begunstigde en de BIC code van de bank van de Digipass

Basisrentevoet 0,01% 0,01% begunstgde worden verplicht meegedeeld.   -  eerste Digipass gratis

Getrouwheidspremie 0,10% 0,10% De kosten gedeeld door de opdrachtgever en de begunstigde (SHA)   - de tweede € 20.00

Andere premies nihil nihil   - niet-teruggave € 20.00

Particulieren   - Teruggave beschadigde Digipass € 20.00

3. Valutadatum   - Overschrijvingen via NetBanking gratis 7. Klachten en klachtenprocedure

Storting dagvaluta dagvaluta   - Overschrijvingen vanaf een DHB Plus gratis Voor verdere inlichtingen, kunt u contact opnemen met uw DHB 

Afname dagvaluta dagvaluta   - Overschrijvingen vanaf zichtrekening € 0,30 per verrichting agentschap of kunt u onze website www.dhbbank.com raadplegen   

  - Doorlopende opdrachten € 0,30 per verrichting i.v.m. de klachtenprocedure.

4. Verzekering verbonden aan uw spaarrekening Tussenkomst van de bank voor de uitvoering van een overschrijving Opmerkingen

€ 3.20 € 3.20 van een SaveOnline rekening € 5.00 Aangezien de betrekkingen tussen de Bank en haar klant gebaseerd 

zijn op wederzijds vertrouwen, behoudt DHB Bank zich het recht voor   

* Sleutelelementen van de getrouwheidspremie Rechtspersonen € 0,30 per verrichting zich niet te verbinden.DHB Bank behoudt zich het recht voor haar 

Mimimumperiode om recht te hebben op de getrouwheidspremie Dringende overschrijvingen € 5,00 per verrichting tarieven te wijzigen met inachtneming van de wettelijke en 

12 opeenvolgende maanden reglementaire bepalingen.

2. Betalingen in andere deviezen dan euro De vermelde tarieven zijn basistarieven. In bepaalde gevallen kunnen 

De periode waarop de premie betrekking heeft  - Uitgifte van binnenlandse en internationale betalingen aan de loketten persoonlijke voorwaarden worden verkregen.

12 opeenvolgende maanden Tegenwaarde tot en met € 50000,00 € 12.00 Onze agentschappen

Tegenwaarde hoger dan € 50000,00 € 15.00 Beheer rekeningen

Eventuele waarborg van de premie Annulering of wijziging € 10,00+ kosten correspondent Brussel

De getrouwheidspremie van toepassing op het ogenblik van de  Reprint van vroegere verrichtingen € 5.00 Koningsstraat 168, 1000 Brussel

storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidspremie blijft            (indien aantal >= 5) Tel: 02/221.04.60   Fax: 02/219.87.89

vast gedurende de volledige getrouwheidsperiode. Aanvraag tot repatriëring van fondsen € 10.00 E-mail: brussels@dhbbank.com

Opvolging/opzoeking betaling € 10.00

Leningen

3. Alle andere gevallen zie paragraaf 5 punt 2 Brussel

Koningsstraat 168, 1000 Brussel

Uitbetaling van de verworven basisintresten 4. Ontvangen buitenlandse transferorders in Euro komende van één  Tel: 02/210.17.16  Fax: 02/217.64.89

op het einde van het kalenderjaar     van de EU landen of in een  devies van één van de lidstaten van  E-mail: infopret@dhbbank.com

    de EU buiten de Eurozone

Fiscale vrijstelling : € 1880,00 SEPA (Single Euro Payments Area) gratis Antwerpen

Buiten SEPA (Single Euro Payments Area) Britselei 10-12, 2000 Antwerpen

5. Rekeningen huurwaarborgen Geldende rentevoet tot € 10.000,00 € 10.00 Tel: 03/229.19.30  Fax: 03/231.12.29

Opening/beheer/afsluiting gratis meer dan € 10.000,00 0,1 % max. € 100,00 E-mail: antwerp@dhbbank.com

Valutadatum D + 1 5. Ontvangen transferorders in een ander devies dan euro en de 

Kosten opstellen attest € 15.00     deviezen van de lidstaten van de EU Luik

2. Correspondentie tot € 10.000,00 € 10.00 Boulevard de la Sauvenière 47, 4000 Luik

Dagafschriften gratis meer dan € 10.000,00 0,1 % max. € 100,00 Tel: 04/222.95.21  Fax: 04/223.29.41

Portkosten gratis 6. Diversen E-mail: liege@dhbbank.com

3. Termijnrekeningen minimumbedrag € 2.500,00 Rekeningkosten zichtrekening * € 10.00 4000 Luik

Geldende rentevoet naargelang de periode.      (jaarlijkse bijdrage)

De intresten zijn onderworpen aan roerende voorheffing.  * uitgezonderd voor de zichtrekeningen verbonden aan S@veOnline. Charleroi

4. Kredieten (JKP Jaarlijks Kostenpercentage) Reprint rekeninguittreksel € 5.00 Boulevard Tirou 60, 6000 Charleroi

Lening op afbetaling mimimum € 2501,01 Opzoekingen € 5.00 Tel: 071/30.68.03  Fax: 071/32.42.79

geldende JKP op de dag van aanvraag Behandeling successiedossier € 75,00 per rekening; E-mail: charleroi@dhbbank.com

( Prospectus en tarieven beschikbaar in de agentschappen of op maximum € 150,00

   eenvoudig verzoek) Afgifte van een intrestberekening € 20.00

Tarieven

De reeds verworven getrouwheidspremie wordt de 1ste dag van het 

trimester volgend op het trimester waarin deze verworven is, gestort 

op de rekening, nl.: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.


