Informatiedocument betreffende
de vergoedingen

Naam van de rekeningaanbieder
Naam van de rekening
Datum

: bunq BV
: bunq Joint
: 10-02-2020

•

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 gebruik van aan de
betaalrekening gekoppelde diensten die hier niet worden vermeld (inclusief oude
abonnementen). U vindt volledige informatie op www.bunq.com/legal.

•

Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos
beschikbaar.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Aanhouden van de
betaalrekening
[bunq Joint]

Per maand
Totale jaarlijkse vergoeding

€9.99
€119.88

Met inbegrip van een
dienstenpakket dat bestaat
uit:
- 25 betaalrekeningen
- 4 betaalpassen & Travel
Card
- 5 online passen
- 1 vervangende pas
(betaalpassen & Travel
Card)
- 10 opnamen van contant
geld per maand
- €100 stortingen per maand
Diensten boven deze
aantallen worden afzonderlijk
in rekening gebracht.
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Betalingen (exclusief kaarten)
Overboeking
Uitgaand in vreemde valuta of
naar landen buiten SEPA in
euro

Per overboeking
via TransferWise

Spoedoverboeking uitgaand in
euro

TransferWise rates

dienst niet beschikbaar

Inkomende overboeking
In vreemde valuta of vanuit
landen buiten SEPA in euro

Per Swift inbound tot €10.000

€5.00

Per Swift inbound tussen
€10.000 en €100.000

€10.00

Per Swift inbound boven
€100.000

€25.00

Kaarten en contanten
Aanbieden van een
betaalpas (extra betaalpas)

dienst niet beschikbaar

Aanbieden van een
betaalpas (vervangende
betaalpas)
Betaalpas & Travel Card

Per kaart

€9.00

Green Card

Per kaart

€89.00

Travel Card

Per kaart

€9.00

Green Card

Per jaar

€99.00

Aanbieden van een
creditcard

Opname van contant geld
Met een betaalpas in vreemde
valuta

Per geldopname

€0.99

Met een creditcard in euro

Per geldopname

€0.99

Met een creditcard in vreemde
valuta

Per geldopname

€0.99
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Betalen met een betaalpas
in vreemde valuta
Betalen met een creditcard
in vreemde valuta

Per betaling

Mastercard exchange
rates

Per betaling

Mastercard exchange
rates

Debetstanden en bijbehorende diensten
Rood staan

dienst niet beschikbaar

Ongeoorloofd rood staan

dienst niet beschikbaar

Overige diensten
Papieren
rekeningafschriften

dienst niet beschikbaar

Dienstenpakket

Vergoeding

bunq Joint

Per maand

Met inbegrip van een
dienstenpakket dat bestaat uit:
- 25 betaalrekeningen
- 4 betaalpassen & Travel Card
- 5 online passen
- 1 vervangende pas
(betaalpassen & Travel Card)
- 10 opnamen van contant geld
per maand
€100 stortingen per maand

Totale jaarlijkse vergoeding

€9.99
€119.88

Diensten boven deze aantallen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Informatie over bijkomende diensten
Informatie over vergoedingen voor diensten boven het aantal dat door het dienstenpakket wordt
gedekt (exclusief de bovengenoemde vergoedingen)

Dienst
Contant geld storten

Vergoeding
Per storting

1.5% van het
gestorte bedrag
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Verklarende woordenlijst
(Vergoedingen)
Dienst

Uitleg

Algemene rekeningdiensten
Aanhouden van de
betaalrekening

De aanbieder van de rekening beheert de rekening
voor de klant.

Betalingen (exclusief kaarten)
Overboeking
uitgaand in vreemde valuta of
naar landen buiten SEPA in
euro

De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van
de klant geld over van de rekening van de klant naar
een andere rekening in een andere munteenheid dan
de euro of naar landen buiten SEPA in euro.

Overboeking
spoedoverboeking uitgaand in
euro

De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van
de klant geld over van de rekening van de klant naar
een andere rekening. Bij een spoedoverboeking tussen
twee Nederlandse rekeningen beschikt de ontvanger op
werkdagen binnen 1,5 uur over het geld. Dit is alleen
het geval als de opdracht voor de spoedoverboeking op
tijd door de klant bij de aanbieder van de rekening is
aangeleverd.

Inkomende overboeking
in vreemde valuta of vanuit
landen buiten SEPA in euro

De klant ontvangt geld op zijn rekening in een andere
munteenheid dan de euro of vanuit landen buiten SEPA
in euro.

Cards and cash
Aanbieden van een
betaalpas
extra betaalpas

De aanbieder van de rekening verschaft een betaalpas
die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het
bedrag van elke transactie die met de betaalpas wordt
uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgeschreven
van de rekening van de klant. Een extra betaalpas wordt
op verzoek van de klant verschaft, bijvoorbeeld voor
een tweede rekeninghouder.

Aanbieden van een
betaalpas
vervangende betaalpas

De aanbieder van de rekening verschaft een betaalpas
die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het
bedrag van elke transactie die met de betaalpas wordt
uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgeschreven
van de rekening van de klant. Een vervangende
betaalpas wordt verstrekt wanneer een eerder
verstrekte betaalpas als gevolg van bijvoorbeeld
verlies, diefstal of defect niet meer te gebruiken is.

Aanbieden van een
creditcard

De aanbieder van de rekening verschaft een creditcard
die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Die
creditcard
mag
de
klant
gedurende
een
overeengekomen periode gebruiken. Bij het gebruik
van de creditcard wordt het totaalbedrag van de
uitgevoerde transacties ofwel volledig ofwel gedeeltelijk
op een overeengekomen datum afgeschreven van de
betaalrekening van de klant. In een eventuele
kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant
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wordt bepaald of de klant rente in rekening wordt
gebracht voor het opnemen van krediet.
Opname van contant geld
met een betaalpas in vreemde
valuta

De klant neemt contant geld op van zijn of haar eigen
rekening. De opname vindt plaats met zijn of haar
betaalpas in een andere munteenheid dan de euro.

Opname van contant geld
met een creditcard in euro

De klant neemt contant geld op met zijn of haar
creditcard in euro.

Opname van contant geld
met een creditcard in vreemde
valuta

De klant neemt contant geld op met zijn of haar
creditcard in een andere munteenheid dan de euro.

Betalen met een betaalpas
in vreemde valuta

De klant betaalt met zijn of haar betaalpas in een
andere munteenheid dan de euro.

Betalen met een creditcard
in vreemde valuta

De klant betaalt met zijn of haar creditcard in een
andere munteenheid dan de euro.

Overdrafts and related services
Rood staan

De aanbieder van de rekening en de klant komen vooraf
overeen dat aan de klant meer geld ter beschikking kan
worden gesteld dan het beschikbare tegoed op de
betaalrekening van de klant. In deze overeenkomst
wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter
beschikking kan worden gesteld, en of de klant
vergoedingen en rente in rekening worden gebracht.

Ongeoorloofd rood staan

De aanbieder van de rekening schrijft een bedrag af van
de rekening van de klant, terwijl er onvoldoende geld op
de rekening staat of met de afschrijving de afgesproken
limiet voor rood staan wordt overschreden. De
aanbieder kan rente in rekening brengen over het
bedrag dat de klant ongeoorloofd rood staat.

Other services
Papieren
rekeningafschriften

De aanbieder van de rekening verstrekt periodiek een
papieren overzicht van de rekening van de klant. In dit
overzicht staan in ieder geval het saldo en de af- en
bijschrijvingen.
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