Rekening Basisbankdienst
Bijzondere Voorwaarden
De rekening Basisbankdienst wordt beheerst door de bepalingen van
het Wetboek Economisch Recht betreffende de basisbankdienst, deze
bijzondere voorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden van bpost
bank.

Artikel 1: BESCHRIJVING VAN DE REKENING
BASISBANKDIENST

Zo niet, verbindt de houder zich ertoe de bijdrage te betalen op eerste
verzoek van de bank.
De maandbijdrage is vermeld in de tarieflijst die in alle kantoren van
de Bank alsook op de website van de Bank www.bpostbank.be
beschikbaar is voor de houder.

De rekening Basisbankdienst bestaat uit een geheel van bankdiensten
die voor een forfaitaire maandelijkse bijdrage worden aangeboden.
De rekening Basisbankdienst omvat:
•

één zichtrekening in euro

•

het beheren van de rekening

•

de uitvoering van doorlopende betalingsopdrachten en
domiciliëringen

•

één bpost bank debetkaart met de dienst geldopvragingen in
euro en betalingen bij handelaars in euro binnen de Europese
Economische Ruimte

•

een abonnement PCbanking en MOBILEbanking

•

forfait van 36 manuele debetverrichtingen per jaar, inclusief:
- geldopvragingen in euro in de postkantoren
- papieren Europese overschrijvingen (SEPA-overschrijvingen)

•

Als het saldo op de zichtrekening ontoereikend is, stemt de houder
ermee in dat zijn eventuele spaarrekening bij bpost bank voor de
bijdrage wordt gedebiteerd.

aflevering van rekeninguittreksels via PCbanking of
MOBILEbanking of, indien niet voorhanden, via de SELFbank
terminals.

Voor manuele verrichtingen boven het forfait en overige verrichtingen
niet in het pakket (bv. geldopvragingen in andere valuta en betalingen
in andere munteenheden dan de euro) geldt het standaardtarief dat
vermeldt op de Tarievenlijst die beschikbaar is in de postkantoren en
op de website www.bpostbank.be.

Jaarlijks communiceert de Bank aan de klant een overzicht van de
aangerekende vergoedingen voor de diensten verbonden aan de
zichtrekening en de toegepaste rentes (“vergoedingenstaat “). Voor de
klanten die een PCbanking of MOBILEbanking abonnement hebben,
gebeurt de communicatie van de vergoedingenstaat via PCbanking of
MOBILEbanking. Deze klanten kunnen daarenboven via Postinfo een
papieren copy van dit document opvragen. De klanten die geen
abonnement PCbanking of MOBILEbanking hebben, ontvangen dit
document per post.

Artikel 4: AFSLUITING VAN DE REKENING BASISBANKDIENST
De rekening Basisbankdienst kan op elk moment worden afgesloten
op verzoek van de houder via een eenvoudig bericht aan het
postkantoor.
De Bank heeft het recht de rekening Basisbankdienst af te sluiten met
een opzeggingstermijn van twee maanden in de volgende wettelijk
bepaalde gevallen:
•

als de houder niet langer legaal in de Europese Unie verblijft.

•

als er gedurende meer dan 24 opeenvolgende maanden geen
verrichtingen op de zichtrekening hebben plaatsgevonden.

•

als de houder in België een andere betaalrekening heeft
geopend waarmee hij kan gebruikmaken van de diensten die in
de rekening Basisbankdienst zijn inbegrepen of als hij een
rekening heeft (geen huurwaarborgrekening) waarvan het
jaarlijkse gemiddelde gecumuleerde creditsaldo hoger is dan
6.000 euro.

Artikel 2: HOUDER VAN DE REKENING BASISBANKDIENST
Voor de rekening Basisbankdienst is geen medehouderschap mogelijk.
De houder van een rekening Basisbankdienst moet een natuurlijke
persoon zijn die legaal in de Europese Unie verblijft.

De Bank heeft bovendien het recht om de rekening Basisbakdienst met
onmiddellijke ingang af te sluiten in de volgende wettelijk bepaalde
gevallen:
•

als de houder onjuiste informatie heeft verstrekt om de rekening
Basisbankdienst te verkrijgen, terwijl de juiste informatie tot een
weigering van die rekening zou hebben geleid.

•

Als de houder is veroordeeld voor oplichting, misbruik van
vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, of de
rekening opzettelijk heeft misbruikt voor illegale doeleinden

Artikel 3: MAANDELIJKSE BIJDRAGE - VERGOEDINGENSTAAT
De houder van de rekening Basisbankdienst stemt ermee in dat de
zichtrekening die in de Basisbankdienst is opgenomen, maandelijks
wordt gedebiteerd voor de maandbijdrage van de rekening
Basisbankdienst. De maandbijdrage wordt geïnd met valutadatum op
de eerste dag van de lopende maand. De laatste maandbijdrage wordt
geïnd voor de maand waarin de rekening Basisbankdienst wordt
gesloten.
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