Algemene voorwaarden voor Jongerenrekening
Jongerenrekening is een product van NV bpost bank waarin de hierna beschreven bancaire
diensten gratis aangeboden worden onder de voorwaarden hierna bepaald.
Jongerenrekening wordt beheerst door huidige Algemene voorwaarden, de Algemene
Bankvoorwaarden en de Bijzondere voorwaarden betreffende de diensten en producten
inbegrepen in het pakket.

Artikel 1: Omschrijving
De Jongerenrekening omvat de volgende producten en diensten:
a. een zichtrekening in EUR (hierna “Referentierekening” genoemd) die aan volgende
voorwaarden voldoet:
− geopend op naam van één titularis, in geval van minderjarigheid, en maximum 2
titularissen in geval van meerderjarigheid;
− indien er meerdere titularissen zijn, dan geven deze elkaar een wederzijdse
volmacht
− zonder blokkerend verzet;
− voor privé gebruik;
b. één Jongerenkaart, in geval van minderjarigheid, één of meerdere bankkaarten
(debetkaarten) in geval van meerderjarigheid, met de Maestrofunctie en de functies
zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden betreffende de bankkaart
(debetkaart) en de Jongerenkaart en verbonden aan de Referentierekening.
c. de volgende verrichtingen in EUR binnen de SEPA zone:
1. betalingen met de debetkaart bij handelaars (POS) of via de bancontact App
2. geldafhaling met de debetkaart aan de ATM
3. cashafhalingen aan loketten van bpost in België
4. papieren overschrijvingen
5. SEPA domiciliëringen
6. SEPA overschrijvingen via PCbanking en MOBILEbanking
7. doorlopende opdrachten
d. een abonnement PCbanking op naam van de eerste titularis van de
Referentierekening;
e. een abonnement MOBILEbanking op naam van de eerste titularis van de
Referentierekening;
f. rekeninguittreksels: ter beschikkingstelling via PCbanking en afschriftenprinters van
bpost bank.

Artikel 2: Toetredingsvoorwaarden
Kunnen toetreden tot de Jongerenrekening: natuurlijke personen van 11 jaar tot 25 jaar.
Voor de minderjarigen van 11 jaar tot 18 jaar, gelden volgende voorwaarden:
de opening van een Jongerenrekening voor een minderjarige vereist het akkoord van de
wettelijke vertegenwoordiger(s) die op hun beurt rechtsbekwaam zijn;
de wettelijke vertegenwoordiger(s) verklaren zich akkoord met de toekenning van de
bancaire diensten en producten, vermeld in artikel 1, a. t/m h. hierboven vermeld, en met
het zelfstandig gebruik ervan door hun minderjarige, binnen de toegestane limieten, hierna
beschreven;
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de wettelijke vertegenwoordiger(s) kan (kunnen), op expliciete aanvraag in een bpost
kantoor, een 2e exemplaar vragen van de rekeninguittreksels van de Referentierekening
van de minderjarige. Deze uittreksels kunnen enkel onder de vorm van verzending naar
het domicilieadres van de wettelijke vertegenwoordiger(s) bekomen worden en zijn
onderworpen aan de aanrekening van de gebruikelijke portkosten. Deze kosten worden in
mindering gebracht van de Referentierekening.

Artikel 3: Tarief
Op de Jongerenrekening is er geen tarificatie van toepassing, voor de producten en
diensten, beschreven in artikel 1.

Artikel 4: Gebruikslimieten
De hierna vermelde limieten gelden voor minderjarigen (titularis jonger dan 18 jaar) voor
het gebruik van de diverse producten en bancaire diensten:
Kaart atm+pos
125€/week
ATM afhalingen
125€/week

Pos betalingen
125€/week

Loket 125€/week

Overschrijvingen 375€/week

PCbanking
MOBILEbanking
In bijzijn van
125€/week
125€/week
wettelijk
enkel
enkel
vertegenwoordiger
binnenland
+
binnenland
+
kan van deze
de
de
limiet worden
spaarrekening
spaarrekening
afgeweken tot
is enkel
is enkel
maximum het
consulteerbaar
consulteerbaar
beschikbaar saldo
globale cumul: beschikbaar saldo met max 625€/week

SELFbank
125€/week

enkel
binnenland +
de
spaarrekening
is enkel
consulteerbaar

Het positief saldo op de referentierekening geldt steeds als absolute grens voor deze
gebruikslimieten.
Voor meerderjarige titularissen gelden de standaard gebruikslimieten voorzien in de
specifieke voorwaarden van de diverse diensten

Artikel 5: Omzetting Jongerenrekening
5.1 De titularis minderjarige, krijgt op het moment van de meerderjarigheid, automatisch
toegang tot de producten en diensten die aan een meerderjarige kunnen worden
toegekend.
5.2 Bij de meerderjarigheid ontvangt de titularis van de Jongerenrekening een brief,
waarbij bpost bank de titularis op de hoogte brengt van hierna volgend gegevens:
a. er een nazicht gebeurt op de aanwezigheid van de in artikel 1 omschreven producten
en diensten, verbonden aan de Jongerenrekening;
b. in geval bepaalde producten of diensten niet meer aanwezig zijn, dan worden deze
automatisch aangemaakt en opnieuw toegekend aan de Jongerenrekening;
c. op de 25e verjaardag van de titularis, wordt de Jongerenrekening automatisch
omgezet in ofwel de Rekening@bpostbank ofwel de Rekening bpost bank. Deze
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omzetting gebeurt volgens de goedkoopste formule in functie van het gebruik van de
titularis van de Jongerenrekening, gedurende het jaar dat de 25e verjaardag vooraf
gaat.

Artikel 6: Beëindiging – Opzeg
6.1. De titularis (sen) kan de relatie beëindigen volgens de modaliteiten voorzien in artikel
20 van de Algemene Bankvoorwaarden bpost bank.
6.2. bpost bank kan een einde maken aan de relatie conform artikel 20 van de Algemene
Bankvoorwaarden.
6.3. De zichtrekening kan echter niet afgesloten worden door de titularis(sen) zolang er
nog een koppeling is met een effectenrekening of een pensioenspaarfonds.

Artikel 7: de Saldoverzekering
Op aanvraag en mits ondertekening van een toetredingsformulier, omvat de
Jongerenrekening een Saldoverzekering tegen het risico van overlijden door ongeval die
werkt volgens de beschikkingen beschreven in de algemene voorwaarden van de
“Saldoverzekering” die beschikbaar zijn in alle kantoren van bpost.
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