Gratis Zichtrekening*

Bankieren

Met de gratis zichtrekening regelt u uw dagelijkse betalingen: in de winkel,
op internet, via pc-banking… Ook uw inkomsten laat u op uw gratis
zichtrekening storten: uw loon, pensioen, kinderbijslag, enz.

Doelgroep
De gratis zichtrekening van Record Bank is bestemd voor privégebruik (particuliere klanten).

Uw voordelen
 Gratis 2 bankkaarten met Bancontact– en Maestrofunctie.
 Gratis 1 Visa-kaart (na goedkeuring aanvraag).
 Gratis pc-banking via Record@Home.
 Gratis verrichtingen.
 Gratis afhalingen aan geldautomaten van Record Bank en ING. Let wel: u betaalt 70 cent voor geldafhalingen bij andere banken.
 Reservelijn met Recordline** (zie infofiche Recordline).

Technische kenmerken
 Opening mogelijk via uw Record-bankier., www.recordbank.be of pc-banking (Record@Home)
 Afrekening van de intresten heeft elk trimester plaats: 1 januari, 1 april, 1 juli en oktober.
 Rekeninguittreksels zijn gratis in digitaal formaat beschikbaar via Record@Home of worden tegen betaling per post verstuurd.
 Maximuminlage: 500.000 euro.
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Kosten en rente
Geen beheers– noch afsluitingskosten.
De tarieven en rentevoeten zijn beschikbaar bij uw
Record-bankier en op www.recordbank.be via het
document Tarieven consumenten.

Fiscaliteit
 Roerende voorheffing is verschuldigd.
 Europese spaarfiscaliteit is van toepassing.

Valutering
 Storting: kalenderdag van de storting.
 Opvraging: kalenderdag van de opvraging.

Depositobescherming
De door particulieren en bepaalde rechtspersonen
gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000
euro per persoon en per bank. ING België is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de volgende website:
http://garantiefonds.belgium.be/nl

* Gratis zichtrekening: aanbod voor particulieren en onder voorwaarden. Tarieven beschikbaar in alle Record-kantoren. Gratis verrichtingen: behalve geldafhalingen aan automaten van andere banken (uitgezonderd ING) – dat kost 70 cent per geldafhaling – en geldafhalingen met Visa (zie tarieven). Rekeniguittreksels
digitaal opvraagbaar via Record@Home. Max. 2 gratis bankkaarten en 1 gratis Visa-kaart (onder voorbehoud van aanvaarding). De voorwaarden en bepalingen
van de Record Bank Mobile diensten (Algemene voorwaarden van de mobile banking diensten, Algemeen Reglement der Verrichtingen, tarieven en bijkomende
informatie) zijn beschikbaar op www.recordbank.be en bij uw Record-bankier. Voor mobiele verrichtingen bedraagt het toegelaten maximumbedrag naar rekeningen van derden 750 euro per dag.

** De geldreserve Recordline is een geoorloofde debetstand op een zichtrekening met privé doeleinden. Aanbod voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke
personen en onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door Record Bank en mits wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden zijn
verkrijgbaar bij uw Record-bankier en op www.recordbank.be.
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Deze fiche kan worden gewijzigd. Voor de laatste versie kunt u altijd terecht op onze website (www.recordbank.be) of bij uw Recordbankier.
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