
Informatiedocument betreffende de Vergoedingen

Naam van de rekening aanbieder : Financière des Paiements Électroniques ("Nickel")
Naam van de rekening: Betaalrekening
Datum: 19/09/2022

● Dit document informeert u over de kosten van de belangrijkste diensten in verband
met een betaalrekening. Het zal u helpen om deze kosten te vergelijken met die van
andere rekeningen.

● Er kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van rekening
gerelateerde diensten die hier niet genoemd worden. Volledige details zijn te vinden
in de Algemene voorwaarden en Tarieven beschikbaar op onze website.

● Een woordenlijst van termen die in dit document gebruikt zijn, is gratis beschikbaar.

Dienst Kosten

Diensten voor algemene rekeningen

Houden van de Rekening Totale jaarlijkse bijdrage:             20 EUR

Betalingen (exclusief kaarten)

Overschrijving in euro (in geval van een
SEPA-overschrijving)

Gratis

SEPA Instant Overschrijving 0,5 € per overschrijving

Automatische incasso (kosten voor het
opzetten van een SEPA-mandaat voor
automatische domiciliëring)

Gratis

https://nickel.eu/sites/default/files/General-Terms-and-Conditions_BE_nl.pdf


Automatische domiciliëring (kosten per
SEPA-incasso betaling)

Gratis

Kaarten en cash

Terbeschikkingstelling van een
debetkaart (internationale kaart met
onmiddelijke betaling)

● NICKEL kaart:
Gratis

● MY NICKEL kaart:
10 EUR per 4 jaar

● NICKEL PREMIUM kaart:
30 EUR per jaar

● NICKEL METAL kaart:
80 EUR per jaar



Opname van contanten in euro (in geval
van opneming in de eurozone uitgebreid
tot Andorra, Monaco, Saint-Marin en
Vaticaanstad (de Euro Zone) uit een
geldautomaat van een andere instelling
met een internationale betaalkaart)

Opname van contanten (bij opneming
van contanten uit een geldautomaat
buiten de uitgebreide Euro Zone met een
internationale betaalkaart)

○ NICKEL kaart: 1,50 EUR

○ MY NICKEL kaart: 1,50 EUR

○ NICKEL PREMIUM kaart: 1,50 EUR

○ NICKEL METAL kaart: Gratis

● NICKEL kaart:                            2,50 EUR
● MY NICKEL kaart:                      2,50 EUR
● NICKEL PREMIUM kaart:          1,50 EUR
● NICKEL METAL kaart:                    Gratis

voor ATM's in de Global Alliance/Global
Network*: vrijstelling van extra kosten
door de ATM-exploitant



Opname van contant geld in euro (bij
een opneming aan een geldautomaat
van een bank)

Per opname bij een Nickel verkooppunt:

● Gratis voor de eerste drie
geldopnames per maand

● 0,50 EUR per opname, te beginnen
vanaf de 4e opname

Geldopname in een andere valuta Nickel rekent geen wisselprovisie aan. De
bank van de buitenlandse handelaar kan
echter in bepaalde gevallen een commissie
aanrekenen.
De toegepaste wisselkoers is die van
MasterCard.

Betalingen voor goederen en diensten in
winkels of op afstand met kaart

Gratis behalve voor betalingen buiten de
Euro Zone met de Nickel of My Nickel kaart
(1€ per betaaloperatie)

Rekening-courantkredieten en aanverwante diensten

Rekening-courantkrediet Overschrijding van saldo niet toegestaan

Rekening verzekering Nickel / My Nickel kaart: ici (link)
Nickel Premium / Metal kaart: ici (ink)

*Global Alliance/Global Network: overeenkomst tussen verschillende wereldwijde banken over
hun ATM-netwerk in het buitenland

**De vermelde tarieven zijn die welke door FPE worden toegepast. Instellingen van derden
kunnen soms wisselkosten of provisies aanrekenen

https://support.nickel.eu/hc/fr/articles/201932573-Assurances-et-Assistances-de-ma-carte-Nickel-et-My-Nickel
https://support.nickel.eu/hc/fr/articles/360001293108-Assurance-et-assistance-de-ma-carte-Nickel-Chrome


BIJLAGE - LIJST VAN DE MEEST REPRESENTATIEVE DIENSTEN DIE AAN EEN
BETAALREKENING VERBONDEN ZIJN

TERM DEFINITIE

ACCOUNTBEHEER De rekeningaanbieder beheert de door de klant gebruikte
eurorekening.

VERPLICHTING VAN
EEN DEBIT CARD

De rekeningaanbieder verstrekt een betaalkaart die aan de
rekening van de klant is gekoppeld. Het bedrag van elke transactie
die met deze kaart wordt verricht, wordt rechtstreeks en volledig
van de rekening van de klant afgeschreven.

LEVERING VAN EEN
CREDIT CARD

De rekeningaanbieder stelt een betaalkaart ter beschikking die
gekoppeld is aan de betaalrekening van de klant. Het totaalbedrag
van de transacties die tijdens een overeengekomen periode met
deze kaart worden verricht, wordt op een overeengekomen datum
geheel of gedeeltelijk van de betaalrekening van de klant
afgeschreven. In een kredietovereenkomst tussen de aanbieder en
de klant wordt bepaald of de klant rente wordt aangerekend op het
geleende bedrag in het geval van een doorlopende kredietkaart.

VERPLICHTING VAN
EEN PREPAID CARD

De rekeningaanbieder verstrekt een betaalkaart die gekoppeld is aan
de betaalrekening van de klant en die wordt gebruikt om elektronisch
geld op te slaan. Het bedrag van elke transactie die met deze kaart
wordt verricht, wordt rechtstreeks en volledig afgetrokken van het
bedrag dat op de voorafbetaalde kaart van de klant is geladen.

GELDOPNAME IN
EUROS (SEPA)

De klant neemt geld op van zijn eurorekening.

GELDOPNAME IN EEN
ANDERE VALUTA

De klant neemt geld op van zijn rekening in een andere valuta dan de
euro.

OVERSCHRIJVING
IN EURO (SEPA)

De rekeningaanbieder maakt in opdracht van de klant geld over van
de rekening van de klant naar een andere rekening in euro binnen
SEPA.

DOORLOPENDE
OPDRACHT IN EURO
(SEPA)

De rekeningaanbieder verricht in opdracht van de cliënt regelmatige
overmakingen van een vast bedrag van de rekening van de cliënt
naar een andere rekening.

AUTOMATISCHE
INCASSO IN EURO
(SEPA)

De cliënt machtigt iemand anders (de begunstigde) om de
rekeningaanbieder opdracht te geven een geldbedrag van de
rekening van de cliënt naar de rekening van de begunstigde over te
maken. De rekeningaanbieder maakt vervolgens het betrokken
bedrag over aan de begunstigde op de tussen de cliënt en de
begunstigde overeengekomen datum of data. Het betrokken bedrag
kan variëren.



REKENING-COURANT
KREDIET

De rekeningaanbieder en de klant komen van tevoren overeen dat de
klant negatief kan worden wanneer er geen contanten meer op de
rekening staan. Het contract bepaalt het maximumbedrag dat kan
worden geleend en of de klant kosten en rente zal worden
aangerekend.

REKENINGVERZEKERI
NG

De rekeningaanbieder biedt een verzekering aan die gekoppeld is
aan de rekening van de klant.

REKENINGUITTREKSE
LS

De rekeningaanbieder verstrekt informatie over het rekeningsaldo en
de transacties van de klant.


