Vergoedingen met betrekking tot het gebruik van de betalingsdiensten
Algemene rekeningdiensten
Jaarlijkse beheerkosten van de rekening:
Bij het pakket inbegrepen diensten:
▪ Aanbieden van debetkaart
▪ Gebruik van de transactionele website (https://www.imoneytrans.eu)
▪ Rekeningafschriften via de transactionele website
▪ Verzenden van SMS beveiligingscode om betalingstransacties te authentificeren
▪ Tijdelijk blokkeren/deblokkeren van de debetkaart
▪ Omruiling van defecte debetkaart
▪ Afsluiten van de rekening
Verzending rekeningafschriften per post
Verzending nieuwe PIN per post
Aanbieden van een vervangende debetkaart (bij verlies/diefstal/annulering van de vorige kaart)
Rekeningtransacties
Contante stortingen op de rekening (Moneytrans kantoor/agentschap)*
▪ Eerste verrichting
▪ Volgende verrichtingen
Geldopname van de rekening (Moneytrans kantoor/agentschap)*
Overschrijving naar andere Smile account (SEPA)
Overschrijving andere rekening /doorlopende opdrachten/ domiciliëring in euro (SEPA):
▪ Per verrichting:
Ontoereikend saldo om betalingsopdracht uit te voeren
Kaarttransacties
Betalingen in euro door gebruik van de debet kaart (SEPA)
Geldopnames aan ATMs en POS** (SEPA)
Geldopnames aan ATMs en POS** (buiten SEPA)
Marge op de wisselkoers voor betalingen en geldopnames in vreemde valuta

Vergoeding
20,00 EUR
Inbegrepen

0,50 EUR
2,00 EUR
9,00 EUR

Kosteloos
2% van het bedrag
1,50 EUR
Kosteloos
0,35 EUR
5,00 EUR
Inbegrepen
2,00 EUR
5,00 EUR
3% met minimum
5,00 EUR

*Alleen Moneytrans kantoren en bepaalde agentschappen zijn bevoegd om diensten te leveren in verband met
betalingsrekeningen, naast andere diensten. In geval van twijfel, kan u contact opnemen met de helpdesk (02 227 18 20) om
het adres van het dichtstbijzijnde agentschap te verkrijgen.
** POS betekent hier onder meer bankkantoren en wisselkantoren waarbij geld kan opgenomen worden met een debetkaart
aan hun loket.
SEPA Zone (Single European Payments Area), omvat de 28 lidstaten van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Letland,
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk) evenals IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Monaco en San Marino. De terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is voorzien op 31/10/2019.
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