
 
 
 

Vanaf 1 januari 2015 gelden een aantal nieuwe bijlagen van het algemeen reglement van de verrichtingen : de definitie van de 
actieve zichtrekening wordt aangepast, de lijst van documenten die via homebanking naar de digitale postbus worden 
gestuurd, wordt uitgebreid.                   

De belangrijkste wijzigingen aan de bestaande reglementen vindt u hierna terug in een overzicht. 
In de linkerkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege tot 31 december 2014. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 1 januari 2015.  
De concrete wijzigingen  zijn onderlijnd . 
 
Versi es tot 31 december  2014 Versi es vanaf  1 januari  2015 

BIJLAGE 1 : REGLEMENT ZICHTREKENINGEN  

Artikel 1:  Definities  

- [actieve zichtrekening : een (online) zichtrekening of 
een handelsrekening waarop maandelijks minimum 
800 euro inkomsten worden gedomicilieerd en 
waarvan de titularis maandelijks minstens één 
aankoop doet met de eraan gekoppelde AXA 
bankkaart of kredietkaart, beheerst door het reglement 
AXA bankkaart en – kredietkaarten.] [gewijzigd op 6 
oktober 2014] 

Artikel 1:  Definities  

- [actieve zichtrekening :  
1. een (online) zichtrekening waarop maandelijks minimum 
1.000 euro inkomsten worden gedomicilieerd (1.800 euro 
inkomsten indien er meerdere titularissen zijn) én waarvan de 
titularis of medetitularis maandelijks minstens vijf transacties 
doet met de eraan gekoppelde AXA bankkaart of kredietkaart 
(Visa Classic en Visa premiumplus), beheerst door het 
reglement AXA bankkaart en – kredietkaarten. Komen in 
aanmerking als transacties : debet- of creditkaart (Visa 
Classic en Visa premiumplus) verrichtingen bij een handelaar 
of via internet, geldopnames, domiciliëring van facturen, 
verrichtingen via de Bancontact/Mistercash-app. 
Of 
2. een handelsrekening waarop maandelijks minimum 3.000 
euro inkomsten worden gedomicilieerd én waarvan de titularis 
of medetitularis maandelijks minstens tien transacties op de 
rekening doet. Alle debet- en credit transacties op de rekening 
komen hiervoor in aanmerking.] [gewijzigd op 1 januari 2015] 

 
BIJLAGE 2 : REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING 

Artikel 1: Definities 

[- actieve start2bank zichtrekening :  een online zichtrekening 
in euro waarop maandelijks minimum 800 euro inkomsten 
worden gedomicilieerd en waarvan de titularis maandelijks 
minstens één aankoop doet met de eraan gekoppelde AXA 
bankkaart of kredietkaart, beheerst door het reglement AXA 
bankkaart en – kredietkaarten. ][gewijzigd op 6 oktober 2014] 

 

 
 
 
 
 

Artikel 3: Bonus, tarieven, rentevoeten en wisselko ersen 
 
3.1. Bonus 
 
Door gebruik te maken van de start2bank zichtrekening, kan 
een ‘bonus’ worden opgebouwd. Per elektronische verrichting 
wordt een premie (bonus) toegekend. Op het einde van het 
boekjaar wordt de som van al deze premies door de Bank op 
de start2bank zichtrekening gecrediteerd. De bonus is beperkt 
tot een maximaal bedrag per jaar. De informatie over de 

Artikel 1: Definities 

[- actieve start2bank zichtrekening :  een online zichtrekening 
in euro waarop maandelijks minimum 1.000 euro inkomsten 
worden gedomicilieerd (1.800 euro inkomsten indien er 
meerdere titularissen zijn) én waarvan de titularis of 
medetitularis maandelijks minstens vijf transacties doet met 
de eraan gekoppelde AXA bankkaart of kredietkaart (Visa 
Classic en Visa premiumplus), beheerst door het reglement 
AXA bankkaart en – kredietkaarten. Komen in aanmerking als 
transacties : debet- of creditkaart verrichtingen bij een 
handelaar of via internet, geldopnames, domiciliëring van 
facturen, verrichtingen via de Bancontact/Mistercash-
app.][gewijzigd op 1 januari 2015] 

Artikel 3: Bonus, tarieven, rentevoeten en wisselko ersen 
 
3.1. Bonus 
 
 […] [gewijzigd op 1 januari 2015]. 
 



voorwaarden en de verrichtingen die in aanmerking komen 
voor de bonus is opgenomen in de tarieflijst. 

 

 
BIJLAGE 1 B IJ HET REGLEMENT AXA BANKKAART : REGLEMENT HOMEBANK ING 

Artikel 4 : Rekeningen en diensten beschikbaar in 
homebanking 

4.1.5.“Documenten en berichten” 
4.1.5.1. “Berichten” 

Met belangrijke bankdocumenten wordt ondermeer bedoeld:  

- het jaarlijks bewijsstuk met betrekking tot de kosten en 
opbrengsten van rekeningen,  

- fiscale attesten, indexatiebrieven, attesten vervroegde 
terugbetaling en brieven eerste vervaldag met betrekking 
tot kredieten,  

- inventaris en/of rekeninguittreksels van kasbon-, 
pensioenspaar-, termijn-, en deviezenrekeningen, 

- [overzicht van effecten op de effectenrekening] 
[gewijzigd op 6 oktober 2014]  

 

De Bank behoudt zich het recht voor om in de toekomst nog 
andere documenten aan bovenstaande lijst toe te voegen. 

Artikel 4 : Rekeningen en dienst en beschikbaar in 
homebanking 

4.1.5.“Documenten en berichten” 
4.1.5.1. “Berichten” 

Met belangrijke bankdocumenten wordt ondermeer bedoeld:  

- het jaarlijks bewijsstuk met betrekking tot de kosten en 
opbrengsten van rekeningen,  

- fiscale attesten 
- kredieten : indexatiebrieven, attesten vervroegde 

terugbetaling, [brieven gedeeltelijke vervroegde 
terugbetaling, wijzigingen modaliteiten van lopende 
hypothecaire kredieten] [gewijzigd op 1 januari 2015] en 
brieven eerste vervaldag,  

- inventaris en/of rekeninguittreksels van kasbon-, 
pensioenspaar-, termijn-, en deviezenrekeningen, 

- [overzicht van effecten op de effectenrekening] 
[gewijzigd op 6 oktober 2014]  

De Bank behoudt zich het recht voor om in de toekomst nog 
andere documenten aan bovenstaande lijst toe te voegen. 

 
U vindt de integrale tekst van alle versies op deze lfde webpagina.  

 

 
 
 


