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Rabo Zichtrekening

Verhandeld door Rabobank.be, onderdeel van de Coöperatieve Rabobank U.A. (kort: Rabobank)

Essentiële Productinformatie
De Rabo Zichtrekening is een depositorekening die automatisch wordt geopend bij het aangaan van een
klantenrelatie met Rabobank.be. De rekening is bestemd voor het uitvoeren van overschrijvingen tussen uw
Rabobank.be producten en rekeningen bij andere financiële instellingen. Deze informatiefiche bevat de
essentiële productinformatie. Lees ze aandachtig vóór u een Rabo Zichtrekening opent.
1. Voorwaarden
•
•
•
•
•

De Rabo Zichtrekening kan op de website van de bank worden geopend.
Rekening voorbehouden voor internetgebruik
Minimum inlage: 0 euro
Maximum inlage:
geen
U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via web banking
Uw rekening mag geen negatief saldo hebben (u mag dus niet in het rood staan)

2. Rentetarieven

Creditrente:

0,00% op jaarbasis

De creditrente wordt toegekend op het volledige
creditsaldo van de Rabo Zichtrekening en is
verworven vanaf de dag van de storting van het geld
op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het
creditrentetarief kan te allen tijde door de bank
worden gewijzigd.
De rentevoeten uit het verleden bieden geen enkele
garantie voor de toekomstige rentevoeten.
De creditrente wordt op uw rekening gestort met
valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening
afsluit.

Debetrente:

De vergoeding bestaat uit een creditrente
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Creditrente

10,00% op jaarbasis

Op uw Rabo Zichtrekening is een negatief saldo niet toegestaan. U kunt zelf geen overschrijvingen verrichten
die hoger zijn dan het beschikbare creditsaldo op de rekening. In bepaalde omstandigheden kan het echter
voorvallen dat omwille van product-technische eigenschappen een afrekening of vereffening plaatsvindt (bv. bij
aankoop effecten) die hoger is dan het beschikbare creditsaldo waardoor een debetsaldo kan ontstaan.
Op dit volledige debetsaldo is een debetrente verschuldigd die wordt toegepast vanaf de dag van het ontstaan
van het debetsaldo tot de dag van aanzuivering van het debetsaldo. Het debetrentetarief kan te allen tijde door
de bank worden gewijzigd.
De rentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten.
De debetrente wordt 4 keer per jaar afgerekend, telkens op de eerste dag van elk nieuw kwartaal.
Aangezien de voorwaarden van de Rabo Zichtrekening geen debetstand toelaten dient een eventuele
debetstand door de klant zo snel mogelijk te worden aangezuiverd.

3. Kosten
 Beheerskosten
o Opening:
o Sluiting:
o Driemaandelijkse of jaarlijkse afrekening:
 Eventuele verzekering:
 Eventuele postverzendingskosten en andere kosten:

gratis
gratis
gratis
niet van toepassing
gratis

4. Fiscaliteit
Alle eventueel uitbetaalde creditrente is onderhevig aan 30% Belgische roerende voorheffing, dewelke meteen
automatisch door de Bank wordt ingehouden aan de bron.
Bij elke uitbetaling van creditrente of inhouding van debetrente wordt een wettelijk verplichte fiscale zegel
aangerekend. Dit fiscaal zegel bedraagt 0,15 euro per afrekening en wordt automatisch door de Bank
ingehouden bij de afrekening van de intresten.
5. Andere informatie
 De Rabo Zichtrekening heeft een onbepaalde
looptijd. Binnen de wettelijk vastgestelde grenzen
kan u uw geld steeds van uw zichtrekening halen.

 Het volledige reglement van de bank inzake
zichtrekeningen kan gratis worden
verkregen/geraadpleegd op www.rabobank.be

 De toegelaten verrichtingen vanaf een Rabo
Zichtrekening zijn:
 Interne overschrijvingen of doorlopende
opdrachten via internet naar andere
rekeningen bij Rabobank.be
 Externe overschrijvingen of doorlopende
opdrachten via internet naar alle externe
bankrekeningen (in België of in Europa) die
zijn aangesloten op het SEPA-betaalplatform
 Intekenen op Termijnrekeningen via internet

 Deze fiche kan worden gewijzigd. Voor een
geactualiseerde versie wordt verwezen naar de
pagina ‘Onze producten’ van onze website
www.rabobank.be

 Volgende verrichtingen vanaf een Rabo
Zichtrekening zijn niet mogelijk:
 Domicilëringen/automatische incasso’s
 Internationale overschrijvingen naar
rekeningen die niet zijn aangesloten op het
SEPA-betaalplatform
 Alle cash-verrichtingen
 Verrichtingen door middel van debet- en/of
kredietkaarten
 Verrichtingen met cheques of andere nietondersteunde betaaltoepassingen

 Met eventuele klachten kan u terecht bij:
Compliance Officer Rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 / 3
2600 Berchem
Indien het geschil langs die weg niet opgelost
raakt, kan u beroep doen op de
Bemiddelingsdienst Banken – Krediet –
Beleggingen (www.ombfin.be)

Rabobank.be - Uitbreidingstraat 86/3 - 2600 Berchem - HRA 242.820 - BTW 0426.220.671 - Tel +32 3 2892888

