Voorwaarden en tarieven voor
bankverrichtingen en diensten van toepassing
vanaf 1 januari 2021

Bewerkte foto

VOORWAARDEN & TARIEVEN
VOOR BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN

CO R P O R AT E AN D
I N T E R N AT I O N A L
BANKING BELGIË

VOORWOORD
Beste klanten,
In deze brochure vindt u de voorwaarden en tarieven voor de
bankverrichtingen en -diensten voor Belgische ondernemingen en
vastgoedprofessionals vanaf 01/01/2021. De klant dient zelf in te
staan voor zijn btw-aangifte en dient het overeenkomstige opeisbare
bedrag zelf over te maken aan de bevoegde belastingdienst binnen de
wettelijke termijnen en binnen de grenzen van de minimumvereisten
die de Belgische wetgeving oplegt.
Onze Dossierverantwoordelijken staan tot uw beschikking voor alle
verdere informatie.
Ik dank u voor uw vertrouwen en uw getrouwheid.
THIERRY LHOSTE
Verantwoordelijke voor de Dienst Ondernemingen, Institutionele Klanten
en België.

NB : De voorwaarden zijn niet limitatief en kunnen worden aangepast op basis van de evolutie van
de wetgeving en de marktsituatie.
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GOED OM WETEN
BTW-plichtige diensten die aan Niet-Ingezetenen van de Europese Unie worden
gefactureerd:
Wanneer beide partijen professionelen zijn en de leverancier zijn hoofdvestiging in Frankrijk heeft,
wordt de klant aansprakelijk voor de BTW zodra het voorwerp van de zakelijke relatie in Frankrijk
belastbaar is. Artikel 283, 1°, 2 de alinea van de Code général des impôts (CGI) bepaalt dat «wanneer
goederen worden geleverd of diensten worden verricht door een buiten Frankrijk gevestigde belastingplichtige, de belasting wordt betaald door de koper, de ontvanger of de afnemer die als belastingplichtige optreedt en die een Frans BTW-nummer heeft».
Gelet op deze context, factureert Caisse d’Epargne haar producten netto en dient de klant-onderneming de BTW rechtstreeks aan zijn belastingadministratie te betalen.
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ZICHTREKENING EN
VERWANTE DIENSTEN

AANHOUDEN BANKREKENING
Kosten voor het aanhouden van een rekening in euro en in buitenlandse deviezen(1)�����€ 7,00/kwartaal
Transactieprovisie op debetbewegingen������������������������������������������������������������������������������ Contacteer ons
(berekend op basis van de transacties die van de rekening worden gedebiteerd, vertegenwoordigt dit het
evenredige deel van het administratieve en boekhoudkundige beheer dat verband houdt met het aanhouden van de rekening)
Kosten voor afsluiten zichtrekening���������������������������������������������������������������������������������������������������€ 120,00
REKENINGUITTREKSELS
PAPIEREN FORMAAT
Maandelijkse rekeninguittreksels���������������������������������������������������������������������������������������������������������� Gratis
Tweewekelijkse rekeninguittreksels����������������������������������������������������������������������������������€ 12,00/kwartaal
Tiendaagse rekeninguittreksels������������������������������������������������������������������������������������������€ 17,00/kwartaal
Wekelijkse rekeninguittreksels������������������������������������������������������������������������������������������€ 22,00/kwartaal
Dagelijkse rekeninguittreksels�������������������������������������������������������������������������������������������€ 65,00/kwartaal
Bijkomend rekeninguittreksel����������������������������������������������������������������������������������������������€ 2,50/uittreksel
Aanvraag voor uitzonderlijke uitgifte����������������������������������������������������������������������������������€ 9,90/uittreksel
ELEKTRONISCH FORMAAT
Isabel (voor de tarieven, gelieve de site van ISABEL NV te raadplegen: www.isabel.eu(2))
ANDERE DIENSTEN
Tarievenkaart interesten
(details van de dagelijkse transacties op de rekening met interestberekening)����������������� Contacteer ons

1. Rekening in vreemde valuta: tegenwaarde in vreemde valuta op basis van de wisselkoers op datum van het
rekeningoverzicht.
2. Kosten voor de aansluiting bepaald door uw operator.
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UITGAANDE EN
INKOMENDE BETALINGEN

DEFINITIES
OVERSCHRIJVINGEN
Overschrijvingen in euro tussen rekeningen: overdracht van tegoeden tussen twee rekeningen op
naam van dezelfde rechtspersoon bij Caisse d’Epargne.
SEPA-overschrijvingen: overdracht van tegoeden in euro tussen twee bankrekeningen binnen de SEPA-regio. De verwerkingstermijn bedraagt één dag tussen het moment van ontvangst van de order en de
creditering op de rekening van de bank van de begunstigde.
Onmiddelijke SEPA-overschrijvingen: SEPA-overschrijvingen waarvan de uitvoeringsdatum, het
moment van ontvangst van de overschrijving aan Caisse d’Epargne en de datum van omwisseling naar de
ontvangende bank op dezelfde dag D worden uitgevoerd.
Bijzondere SEPA-overschrijvingen: SEPA-overschrijvingen met het oog op de afwikkeling van lonen of
salarissen of BTW, die in interbancair verband ten vroegste worden uitgewisseld volgens de uitvoeringsdatum
en het moment van ontvangst van de order op D.
Dringende overschrijvingen in euro naar derden binnen de EU: overdracht van tegoeden in euro naar
een bank van de Europese Unie, op de dag van ontvangst van de order, op voorwaarde dat het afsluitingsuur
zoals gedefinieerd door Caisse d’Epargne wordt gerespecteerd.
Intra-groepsoverschrijving in euro binnen de EU: elke intra-groepoverschrijving in België en in euro
ten gunste van de cliënt of een aangesloten dochteronderneming in België of in de Europese Unie, op de
debetzijde van de rekeningen in de boeken van de bank en op de creditzijde van de voorafbepaalde intragroeprekeningen, uitgevoerd op D (D = gevraagde verwerkingsdag).
DEFINITIES
SEPA-DOMICILIERINGEN
De SEPA-domiciliëring (of SEPA CORE-domiciliëring): de SEPA-domiciliëring is een domiciliëring
in euro die wordt geïnitieerd door de crediteur en wordt bevestigd door de debiteur via een mandaat.
De rekeningen van de crediteur en de debiteur worden aangehouden bij banken in de SEPA-ruimte. De
SEPA-domiciliëring kan eenmalig of recurrent zijn. De SEPA-domiciliëring steunt op een gezamenlijk domiciliëringsmandaat, dat ter beschikking wordt gesteld van de crediteur en wordt ingevuld en ondertekend
door de debiteur en een dubbel mandaat inhoudt: één voor de crediteur om de opgegeven rekening van
de debiteur te crediteren, en één die de bank van de debiteur de toestemming geeft om de voormelde
rekening te debiteren.
B2B SEPA-domiciliëringen: deze zijn voorbehouden voor ondernemingen, verenigingen en professionelen die hun transacties willen uitvoeren volgens specifieke voorwaarden. Bij ontvangst van de eerste
B2B-SEPA-domiciliëring verzekert de bank van de debiteur zich van de toestemming van haar cliënt evenals de geldigheid van het domiciliëringsmandaat gegeven door de debiteur. Bij ontvangst van de volgende domiciliëringen controleert ze of de gegevens van het mandaat overeenstemmen met de geregistreerde gegevens en met de gegevens van de transactie die ze van de bank van de crediteur heeft ontvangen.
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DEFINITIES:
DE SEPA-RUIMTE: zijn leden van de SEPA-ruimte: de 28 lidstaten van de Europese Unie en de vier
lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, het
Prinsdom Monaco et de Republiek San Marino.
Wat Frankrijk betreft, maken de overzeese departementen en regio’s (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion en Mayotte), evenals het grondgebied van Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemyen het
Franse deel van Sint-Maarten, Jersey, Guernsey en het eiland Man deel uit van de SEPA-ruimte.
SEPA: de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte: Single Euro Payments Area (SEPA) is de ruimte waarin sinds januari 2008 alle economische actoren (personen, rechtspersonen en instellingen) in staat zijn
om betalingen in euro’s te verrichten en te ontvangen, ongeacht het SEPA-land waar zij zich bevinden,
onder dezelfde voorwaarden wat betreft kwaliteit, tijdigheid en tarifering. SEPA komt voort uit de wens
van de Europese Gemeenschap om een geharmoniseerde betalingsruimte te creëren.
D = dag, die verplicht een bankwerkdag is, vermeld in het bestand en overeenstemmend met de uitvoeringsdatum voor de SEPA-overschrijvingen en de gewenste vervaldag voor SEPA.

DEFINITIES:
WERKDAG
Bankwerkdag: dag waarop de interbancaire uitwisselingssystemen geopend zijn. Indien het moment
van ontvangst via ISABEL, de uitvoeringsdatum of de vervaldatum geen werkdag is, of indien het afsluitingsuur zoals gedefinieerd door Caisse d’Epargne werd overschreden, zal worden ver- ondersteld dat de
order werd ontvangen op de volgende werkdag (uitgezonderd voor de thesaurieverrichtingen).
Werkdag: dag waarop Caisse d’Epargne of de bank van de begunstigde een activiteit uitoefent die het
uitvoeren van betalingstransacties mogelijk maakt. Van maandag tot vrijdag of, voor transacties
aan het loket of die manueel moeten worden bevestigd, de dagen waarop het kantoor is geopend, onder
voorbehoud van de sluitingsdagen van de interbancaire systemen voor betalingstransacties.

SEPA-OVERSCHRIJVINGEN
Kosten per overschrijving naar een rekening bij Caisse d’Epargne (occasioneel of permanent)�������� Gratis
Kosten per occasionele overschrijving naar een andere bank:
- op papier������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 5,00/transactie
- via internet (afstandsbankieren) Isabel����������������������������������������������������������������������������������������� Gratis (1)
Wijziging/annulatie van een doorlopende SEPA-overschrijving����������������������������������������������������������� Gratis
Kosten op thesaurieverrichtingen (België en EU)���������������������������������������������������������������������������������� Gratis
Kosten voor dringende SEPA-overschrijvingen naar derden:
- op papier����������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 8,75/overschrijving
- elektronisch�����������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 5,00/overschrijving
Aanvraag tot terugboeking van tegoeden bij onterecht uitgevoerde SEPA-overschrijving(2)�������������€ 15,75

1. Exclusief verbindingskosten van uw internetprovider.
2. Onder voorbehoud van het akkoord van de begunstigde bank.
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VALUTADATA
Ontvangen externe overschrijving�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D
Uitgegegeven externe overschrijving��������������������������������������������������������������������������������������������������������������D
AFSTANDSBANKIEREN
Isabel (voor de tarieven, gelieve de website van ISABEL NV te raadplegen: www.isabel.eu(1)
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BELEGGINGEN�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contacteer ons

Voor de volledige informatie over de kosten en vergoedingen verwijzen we de klant naar de precontractuele
informatie en/of de reglementaire documenten die eigen zijn aan elk type transactie, dienst, financieel
instrument of bijkomende dienst dat de instelling aan de klant aanbiedt. De klant kan op verzoek meer
informatie verkrijgen over de vergoedingen die de instelling in het kader hiervan ontvangt.
Caisse d’Epargne biedt producten of diensten aan als niet-onafhankelijke dienstverlener, op basis van
een analyse van het aanbod uit de producten- en dienstencatalogus van de entiteiten van de BPCEgroep. In deze hoedanigheid kan Caisse d’Epargne retrocessies van producenten of emittenten van via
haar verspreide instrumenten ontvangen.
Uw dossierverantwoordelijke staat tot uw beschikking om u te helpen de beleggingsoplossingen te
kiezen die het beste bij uw behoeften passen.
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FINANCIERINGEN
Kredieten op korte termijn����������������������������������������������������������������������������������������������������� Contacteer ons
Kredieten op middellange en lange termijn�������������������������������������������������������������������������� Contacteer ons
- Dossierkosten������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contacteer ons
- Niet-gebruiksvergoeding�������������������������������������������������������������������������������������������������� Contacteer ons
Roerende leasing (2)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contacteer ons
Garantiekosten����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contacteer ons
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INTERNATIONAAL

INTERNATIONALE OVERSCHRIJVINGEN
Verzenden van een niet-SEPA overschrijving:
- elektronisch�����������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 9,00/overschrijving
- op papier��������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 12,75/overschrijving
Ontvangst van een niet-SEPA overschrijving����������������������������������������������������������������������������������������� Gratis

1. Verbindingskosten afhankelijk van uw internetprovider.
2. Caisse d’Epargne Lease is een merk dat zich richt op alle klanten van Caisse d’Épargne. BPCE, SA Directoire et conseil de
Surveillance, met een maatschappelijk kapitaal van 155 742 320 euro. RCS Parijs 493 455 042. Zetel te 50 avenue Mendès
France 75201 Parijs Cedex 13, Frankrijk.
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ANDERE PRESTATIES
EN DIENSTEN
Opzoeking van een verrichting of een document���������������������������������������������������������� € 25,00/opzoeking(1)
Opzoeking op verzoek van de belastingadministratie per jaar�����������������������������������������������������������€ 55,20
Jaarlijkse informatie voor de bedrijfsrevisor������������������������������������������������������������������������������ BTW € 50,00
Jaarlijkse vergoeding voor de juridische en administratieve update van uw klantendossier������������� Gratis
(wijziging van bestuurders en aandeelhouders, KBO-uittreksel uit het handelsregister (kbis)...)

Kosten voor de actualisering van het administratief dossier: binnen het regelgevend kader van ken-uw-cliënt, het
interne ratingsysteem van de instelling, kosten die inherent zijn aan het beheer, de ﬁabilisering en de actualisering van
de administratieve, juridische, boekhoudkundige en ﬁnanciële gegevens van de klant.

Attest van kapitaalverhoging������������������������������������������������������������������������������������������������������ BTW € 50,00
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INCIDENTEN

INTERVENTIEVERGOEDING

Som geïnd door de bank wegens een transactie die tot een onregelmatigheid leidt in de werking van de rekening
waarvoor een bijzondere verwerking nodig is (indienen van een onregelmatige betaalorder, onjuiste bankgegevens, geen
of ontoereikende provisie, ...).

Per transactie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 9,90 met
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������een dagelijks maximum van € 100,00

1. De opzoekingskosten zijn onderworpen aan BTW wanneer zij gebeuren op verzoek van gerechtelijke instanties of betrekking hebben op een effectenrekening.
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LEXICON

BIC (BANK IDENTIFIER CODE): internationale codificering via 8 of 11 alfanumerieke elementen
toegewezen door de ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie), die. dient tot identificatie van
een financiële of niet-financiële instelling.
Commissies:
• Transactieprovisie: deze wordt berekend op basis van de transacties die in de loop van het kwartaal
op de rekening worden gedebiteerd. Alle debetbedragen die door Caisse d’Epargne worden
gegenereerd (terugbetalingen van leningen, premies, enz.), alsook interne overschrijvingen van de
ene rekening naar de andere, zijn vrijgesteld van commissie.
• Interventievergoeding: bedrag dat de instelling ontvangt voor de interventie wegens een verrichting
die een onregelmatigheid in de werking van de rekening met zich meebrengt en die een bijzondere
verwerking vereist (overlegging van een onregelmatige betalingsopdracht, onjuiste bankgegevens,
geen of ontoereikende provisies, enz.).
Valutadatum: Dit is de referentiedatum die uw bank in aanmerking neemt om de transactie in te
schrijven op de credit- of debetzijde van uw rekening. Dit is de datum die zal worden gebruikt voor de
berekening van de credit- of debetrente (bankkosten). De transactiedatum en de valutadatum vallen dus
niet noodzakelijk samen.
Annuleringsverzoek: verzoek van de crediteur vóór de betaling om een transactie te annuleren die in
omloop werd gebracht in het uitwisselingssysteem.
• De opdrachtgever die een SEPA-overschrijving wil intrekken, moet contact opnemen met Caisse
d’Epargne voor de uitvoeringsmodaliteiten.
Terugboekverzoek van tegoeden na SEPA-overschrijving (recall): Het terugboekverzoek van de
tegoeden van een SEPA-overschrijving wordt door de bank van de opdrachtgever naar de bank van de
begunstigde gestuurd en kan alleen in de volgende situaties worden gebruikt: dubbele transacties op het
moment van uitgifte, technische problemen die hebben geleid tot het ontstaan van foutieve SEPA-overschrijvingen of in het geval van frauduleuze herkomst van de uitgegeven SEPA-overschrijvingen. De teruggave van de door de SEPA Credit Transfer Recall gevraagde middelen kan niet worden gegarandeerd,
aangezien deze afhankelijk is van een gunstige reactie van de begunstigde en haar bank:
• De nationale wetgeving van het land binnen de SEPA-ruimte waarin de begunstigde woont, kan de
bank verplichten vooraf en systematisch het akkoord van zijn klant te verkrijgen over de terugboeking van de tegoeden.
• De terugbetaling van de tegoeden hangt af van de situatie van de rekening van de begunstigde van
de SEPA-overschrijving bij ontvangst van het terugboekverzoek (recall) door zijn bank.
• De opdrachtgever die een SEPA-overschrijving wil intrekken, moet contact opnemen met Caisse
d’Epargne voor de uitvoeringsmodaliteiten.
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Kosten voor het opzoeken van bewijs: In geval van een terugbetalingsverzoek voor niet-toegestane
domiciliëring van meer dan 8 weken na de vervaldag en binnen een termijn van ten hoogste 3 maanden,
moet de bank van de debiteur een procedure voor het opzoeken van bewijs opstarten tegenover de bank
van de schuldeiser:
• Als de vraag van de debiteur ongerechtvaardigd blijkt omdat het mandaat geldig is, zullen de opzoekingskosten voor het bewijs aan hem worden gefactureerd.
• Als de vraag van de debiteur gerechtvaardigd blijkt omdat de crediteur geen bewijs kan voorleggen
van een geldig mandaat, zullen de opzoekingskosten voor het bewijs aan de crediteur worden gefactureerd.
IBAN: International Bank Account Number, internationale identifier voor bankrekeningen.
SEPA-SCHULDEISERSNUMMER: identificatienummer dat een schuldeiser die orders doorgeeft voor
SEPA- domiciliëringen en/of B2B-SEPA-domiciliëringen, op een unieke manier identificeert. SEPA-domiciliëringen kunnen alleen worden uitgegeven door zich te abonneren op een elektronische gegevensuitwisselingsdienst.
Incident: werking van de rekening buiten het contractueel met de bank gedefinieerde kader of zoals
gedefinieerd door de wet of de regelgeving (bijvoorbeeld: overschrijding van de toegestane debetstand).
De term “verwerping” is algemeen en omvat voor de SEPA-domiciliëringen:
• Verwerping: terugzending van een transactie, vóór interbancaire betaling (vervaldag) op initiatief
van de bank van de debiteur.
• Terugboeking: terugzending van een transactie na interbancaire betaling (vervaldag) op initiatief an
de bank van de debiteur om bancaire redenen of na een terugbetalingsverzoek (enkel voor SEPA-CORE-domiciliëringen).
Terugstorting: annulatie, na interbancaire betaling (vervaldag), op initiatief van de crediteur van een
transactie die niet had mogen worden betaald. De terugstorting moet uiterlijk 5 dagen na de betaaldatum gebeuren (vervaldag).
RICE: De RICE (Relevé d’Identité Caisse d’Epargne - Identificatiedocument Caisse d’Epargne) of RIB
(bankidentificatiedocument) identificeert uw rekening met name voor overschrijvingen of opnames van
die rekening.
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UW CAISSE D’EPARGNE :
UW AANSPREEKPUNTEN

We zorgen ervoor dat wij u altijd de beste kwaliteit van service, advies en bijstand bieden.

• MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN UW REKENING, staat onze commerciële dienst tot uw
beschikking:
Commerciële Dienst
Ondernemingen, Institutionele
klanten en België
8 rue Vadé, 80064 AMIENS CEDEX, Frankrijk
assistanceco-eit@hdf.caisse-epargne.fr (1)
• .ALS U KLACHTEN HEEFT OF NIET TEVREDEN BENT, is uw dossierverantwoordelijke bij Caisse
d’Epargne Hauts de France het eerste aanspreekpunt om uw klacht te beantwoorden. Als u niet akkoord gaat
met het antwoord of de aangereikte oplossing, kunt u uw klacht overmaken aan de Dienst Klantenrelaties.
Per post:

Caisse d’Epargne Hauts de France
Dienst Klantenrelaties
8 rue Vadé, 80064 AMIENS CEDEX
80064 AMIENS Cedex 9, Frankrijk

of via internet:

www.caisse-epargne.fr (1)
Rubriek Contact
Uw Caisse d’Epargne
www.macaissedepargnehautsdefrancemerepond.fr (1)
service.client@hdf.caisse-epargne.fr (1)

Wij verbinden ons ertoe u binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht te antwoorden. Als uw dossier
echter grondiger moet worden geanalyseerd en die termijn daardoor wordt overschreden, zullen wij u op de hoogte
brengen van de nieuwe termijn, die behoudens in heel uitzonderlijke gevallen niet meer zou mogen bedragen dan
twee maanden (vanaf de datum waarop wij uw klacht ontvangen).
Met betrekking tot klachten in verband met betaaldiensten (betaalkaart, overschrijving, domiciliëring, enz.) zult
u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw klacht een antwoord ontvangen. Indien wij meer tijd nodig hebben
om u te antwoorden, zullen wij u een voorlopig antwoord sturen waarin wij deze bijkomende termijn motiveren
en vermelden wanneer u uiterlijk een antwoord van ons zult ontvangen. In ieder geval ontvangt u uiterlijk 35
werkdagen na ontvangst van uw klacht een definitief antwoord van ons.

• BIJ GESCHILLEN OVER DE TOEPASSING VAN DE TARIEVEN die voor u zijn toegepast, kunt u uw klacht
richten tot de ombudsdienst op het volgende e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be(1)

1. Verbindingskosten afhankelijk van uw internetprovider.
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BIJKANTOOR België
Louizalaan 240
1050 BRUSSEL
Directeur Thierry Navette
GSM : 0032 (0) 476 90 80 61

COMMERCIELE DIENST ONDERNEMINGEN,
INSTITUTIONELE KLANTEN EN BELGIE
8 rue Vadé, 80064 AMIENS CEDEX,
Frankrijk
assistanceco-eit@hdf.caisse-epargne.fr(1)

www.caisse-epargne.be(1)

1. Verbindingskosten afhankelijk van uw internetprovider.
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