
 

 
 

Vanaf 18 mei 2018 werden de klanten via de volgende tekst op hun rekeninguittreksel op de hoogte gebracht van een nieuwe 
functionaliteit van de AXA bankkaart : contactloos betalen. 

Vanaf 18 juni 2018 zult u met nieuwe debetkaarten van AXA Bank contactloze betalingen kunnen uitvoeren op betaalterminals 
die de NFC-technologie ondersteunen.  Bij de eerstvolgende vervanging van uw bankkaart na deze datum zal de nieuwe kaart 
met deze technologie zijn uitgerust. 

Wenst u sneller gebruik te maken van de contactloze betaalfunctionaliteit?  Vraag dan na 18 juni 2018 de vervanging van uw 
huidige kaart aan in homebanking of via uw bankagent. 

Als u contactloos betalen niet wenst te gebruiken, dan kunt u deze functionaliteit altijd in homebanking, mobile banking of via 
uw bankagent uitschakelen en indien gewenst later terug activeren. 

Als gevolg van deze nieuwe functionaliteit wijzigt het reglement AXA bankkaart.  De nieuwe versie treedt in werking op 18 juni 
2018. 

 

De wijzigingen aan het bestaande reglement  vindt u hierna terug in een overzicht. 
In de linkerkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege tot 17 juni 2018. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 18 juni 2018. 
De wijzigingen zijn onderlijnd. 
 
Versies tot 17 juni 2018 Versies vanaf 18 juni 2018 

Bijlage 3 : Reglement AXA Bankkaart 



Artikel 4.3. Verrichtingen aan betaalterminals (bij 
handelaars) 
 

4.3.1. De klant respectievelijk de kaarthouder kan d.m.v. 

zijn AXA bankkaart de prijs van goederen en 

diensten betalen bij de handelaars die beschikken 

over betaalterminals die voorzien zijn van de dienst 

Bancontact (van het Worldline-netwerk) in België 

en/of de dienst Maestro in Europa:  hetzij door 

gebruikmaking van de persoonlijke geheime code, 

hetzij door ondertekening van een papieren of 

elektronisch betalingsborderel of ticket, hetzij louter 

door het inbrengen van de kaart in de terminal en 

het drukken op “OK”. 

 

Bepaalde van deze terminals of automaten die niet 

beschikken over een pincodeklavier (zoals 

bijvoorbeeld parkeerautomaten), bieden binnen de 

limieten voorzien in artikel 5, de mogelijkheid om 

transacties te doen zonder gebruikmaking van de 

geheime code of ondertekening. Door het louter 

inbrengen van de kaart in de terminal of automaat, 

al dan niet te valideren door een bevestigingstoets 

in te drukken, wordt de aan de kaart gekoppelde 

zichtrekening gedebiteerd met het bedrag van de 

transactie. 

Indien de kaarthouder niet wenst dat deze NO PIN 

functionaliteit op zijn kaart geactiveerd is, kan hij 

deze per kaart laten blokkeren via zijn agentschap.  

De kaarthouder kan te allen tijde voor een 

welbepaalde kaart opnieuw de deblokkering van de 

functionaliteit aanvragen. 

Voor kaarten gekoppeld aan een start2bank 

zichtrekening, kan de kaarthouder de (de)blokkering 

aanvragen via homebanking. 

Een (de)blokkering dient per kaart afzonderlijk te 

worden bepaald en aangevraagd. Bij vernieuwing of 

vervanging van een voor deze functionaliteit 

geblokkeerde kaart, dient de kaarthouder indien hij 

dit wenst de blokkering voor de nieuwe kaart 

opnieuw aan te vragen aangezien de functionaliteit 

standaard op elke nieuwe kaart geactiveerd is. 

 

Het gebruik van de kaart in of via een 

betaalterminal op een van deze manieren, 

impliceert altijd de onherroepelijke opdracht 

vanwege de klant respectievelijk de kaarthouder 

aan de bank tot overmaking van het betrokken 

bedrag aan deze handelaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 4.3. Verrichtingen aan betaalterminals (bij 

handelaars) 

4.3.1. De klant respectievelijk de kaarthouder kan d.m.v. 

zijn AXA bankkaart de prijs van goederen en 

diensten betalen bij de handelaars in Europa die 

beschikken over betaalterminals die voorzien zijn 

van de dienst Bancontact of de dienst Maestro, 

hetzij door gebruikmaking van de persoonlijke 

geheime code, hetzij door ondertekening van een 

papieren of elektronisch betalingsborderel of ticket. 

 

NO PIN betalingen: 

Bepaalde terminals of automaten die niet 

beschikken over een pincodeklavier (zoals 

bijvoorbeeld parkeerautomaten), bieden binnen de 

beperkte limieten voorzien in artikel 5, de 

mogelijkheid om transacties te doen zonder 

gebruikmaking van de persoonlijke geheime code of 

ondertekening (zogenaamde NO PIN transacties). 

Door het louter inbrengen van de kaart in de 

terminal of automaat, al dan niet te valideren door 

een bevestigingstoets in te drukken, wordt de 

betalingsopdracht doorgegeven en de aan de kaart 

gekoppelde zichtrekening gedebiteerd met het 

bedrag van de transactie. 

Deze functionaliteit kan niet gedesactiveerd 

worden. 

 

Contactloze betalingen: 

Bepaalde terminals of automaten die daartoe 

uitgerust zijn (herkenbaar aan het logo  ), bieden 

binnen de beperkte limieten voorzien in artikel 5, 

tevens de mogelijkheid om contactloze betalingen 

met de kaart uit te voeren, al dan niet met 

gebruikmaking van de persoonlijk geheime code. 

De in de kaart ingebouwde contactloze technologie, 

laat toe dat door de kaart in de nabijheid van de 

terminal of automaat te houden, al dan niet gevolgd 

door het intikken van zijn persoonlijke geheime 

code, de klant respectievelijk de kaarthouder 

betaalt. 

Het al dan niet gebruikmaken van de geheime code 

wordt door de betaalterminal bepaald, afhankelijk 

van het bedrag van de transactie die uitgevoerd 

wordt. 

 

Indien de kaarthouder geen gebruik wenst te maken 

van de contactloze betaalfunctie, kan hij deze 

desactiveren via homebanking of AXA mobile 

banking service of via zijn bankagentschap.  

De kaarthouder kan te allen tijde, via dezelfde 

kanalen,  voor een welbepaalde kaart opnieuw de 

activatie van de functionaliteit aanvragen. 

Voor kaarten gekoppeld aan een start2bank 

zichtrekening, kan de kaarthouder de desactivatie 

of activatie enkel aanvragen via homebanking of 

AXA mobile banking. 

Een desactivatie of activatie dient per kaart 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Artikel 5.4. Limieten transacties zonder pincode 

 

Voor transacties die de klant met zijn kaart uitvoert zonder 

gebruikmaking van de geheime code of ondertekening van 

een papier of borderel gelden volgende limieten: 

* Transacties via Bancontact kunnen maximaal 25 euro per 

transactie bedragen en maximaal cumuleren tot 50 euro. 

Wanneer de limiet van 50 euro bereikt is, dient de 

kaarthouder een transactie met gebruik van de pincode uit te 

voeren om opnieuw, binnen bovenvermelde limieten, 

transacties zonder gebruik van de pincode te kunnen doen. 

Enkel transacties met pincode aan niet-AXA automaten of 

betaalterminals in winkels komen hiervoor in aanmerking.  

Transacties aan selfservice automaten van de Bank en aan 

tankterminals niet. 

* Transacties via Maestro kunnen maximaal 50 euro per 

transactie bedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Rechten en verplichtingen in hoofde van de klant 

respectievelijk de kaarthouder 

- Indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de 

no pin functionaliteit op zijn kaart wordt misbruikt, dan zal hij 

deze functionaliteit door de bank laten blokkeren zoals 

bepaald in artikel 4.3.1. 

 

afzonderlijk te worden bepaald en aangevraagd.  

Bij vervanging van een kaart waarvoor deze 

functionaliteit gedesactiveerd is, zal deze 

functionaliteit voor de nieuwe kaart automatisch ook 

gedesactiveerd zijn. Indien de klant respectievelijk 

de kaarthouder een nieuwe kaart ontvangt (ook na 

verlies of diefstal van de kaart), dient hij de 

desactivatie opnieuw zelf in te stellen indien hij dat 

wenst. 

Artikel 5.4. Limieten voor transacties zonder pincode (NO 

PIN) 

Voor transacties die de klant met zijn kaart uitvoert zonder 

gebruikmaking van de persoonlijke geheime code of 

ondertekening van een papier of borderel (met uitzondering 

van contactloze betalingen zonder pincode) gelden volgende 

limieten: 

* Transacties via Bancontact kunnen maximaal 25 euro per 

transactie bedragen en maximaal cumuleren tot 50 euro. 

Wanneer de limiet van 50 euro bereikt is, dient de 

kaarthouder een transactie met gebruik van de pincode uit te 

voeren om opnieuw, binnen bovenvermelde limieten, 

transacties zonder gebruik van de pincode te kunnen doen.  

* Transacties via Maestro kunnen maximaal 50 euro per 

transactie bedragen. 

 

5.5. Limieten voor contactloze transacties 

Voor contactloze transacties uitgevoerd met de geheime code 

gelden de limieten zoals beschreven in artikel 5.1. 

Voor contactloze transacties uitgevoerd zonder 

gebruikmaking van de geheime code gelden volgende 

limieten: 

Zij kunnen maximaal 25 euro per transactie bedragen (met 

uitzondering van de betaling van parkeergelden) en maximaal 

cumuleren tot 50 euro. 

Wanneer de limiet van 50 euro bereikt is, dient de 

kaarthouder een al dan niet contactloze transactie met 

gebruik van de pincode uit te voeren om opnieuw, binnen 

bovenvermelde limieten, contactloze transacties zonder 

gebruik van de pincode te kunnen doen. Het al dan niet 

gebruikmaken van de geheime code wordt door de 

betaalterminal bepaald, afhankelijk van het bedrag van de 

transactie die uitgevoerd wordt. 

7.2. Rechten en verplichtingen in hoofde van de klant 

respectievelijk de kaarthouder 

- Indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de 

no pin of contactloze betaalfunctionaliteit op zijn kaart wordt 

misbruikt, dan zal hij deze AXA bankkaart onmiddellijk  laten 

blokkeren en een nieuwe AXA bankkaart met nieuwe 

geheime code aanvragen. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 



Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving rond Data Privacy, GDPR (General Data Protection 
Regulation) op 25 mei 2018, werd het Algemeen Reglement van de Verrichtingen en het reglement homebanking gewijzigd.  
Deze nieuwe versies treden in werking op 23 april 2018. 

Er werd een nieuw scherm in homebanking/parameters toegevoegd zodat  de klant zijn voorkeuren over commerciële 
communicatie kan aangeven.  

De wijzigingen aan de bestaande reglement en vindt u hierna terug in een overzicht. 
In de linkerkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege tot 22 april 2018. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 23 april 2018. 
 
Versies tot 22 april 2018 Versies vanaf 23 april 2018 

Algemeen Reglement van de Verrichtingen 

Artikel 1.9.: Verwerking van persoonsgegevens 
 
 

1.9.1. De persoonsgegevens, meegedeeld door de klant 
zelf of rechtmatig ontvangen door de Bank van de 
ondernemingen van de AXA Groep in België, de 
ondernemingen die ermee in verbinding staan of 
derden, kunnen door de Bank worden verwerkt met 
het oog op :  

 
-  het beheer van het klantenbestand,  
- het rekeningenbeheer,  
- kredietverlening en-beheer (met inbegrip van 
geëffectiseerde kredieten), 
- globaal overzicht van de cliënteel,  
- het beheer van de commerciële relatie met 
klanten en tussenpersonen,  
- statische studies,  
- de opsporing, preventie en bestrijding van 
onregelmatigheden en fraude met inbegrip van 
deze gesteld door tussenpersonen.  

 
In zoverre dit nodig is voor de: 

- uitvoering van de contractuele verplichtingen tussen 
de Bank en de klant; 

- nakoming van wettelijke verplichtingen in hoofde 
van de Bank; 

- vrijwaring van een vitaal belang van de klant; 
- vervulling van een taak van openbaar gezag, die is 

opgedragen aan de Bank of aan de derde aan wie 
de gegevens worden verstrekt;  

worden, naast de persoonsgegevens van de klant, ook 
deze van onder meer de volgende natuurlijke personen 
verwerkt: 
- de wettelijke beheerders (ouders, voogd) van 

minderjarige klanten; 
- de bewindvoerders van onder bewind geplaatste 

klanten; 
- de leden van feitelijke verenigingen en 

spaarverenigingen, klant bij de Bank; 
- de zaakvoerders, bestuurders en uiteindelijke 

begunstigden van vennootschappen, klant bij de 
Bank; 

- de volmachthebbers, die optreden in naam en voor 
rekening van de volmachtgevers, klant bij de Bank; 

 
De Bank, met maatschappelijke zetel op het Troonplein 
1 te 1000 Brussel is verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.  

 
1.9.2. Om een optimale service te verlenen in verband 

met de hogergenoemde doeleinden, kunnen 
persoonsgegevens worden meegedeeld aan 
andere ondernemingen van de AXA Groep, aan 
dienstverlenende ondernemingen (vb. SWIFT, 
VISA, Master Card,…) en/of aan personen die 
ermee in verbinding staan, uiteraard steeds binnen 
de wettelijke en reglementaire grenzen. De andere 
ondernemingen van de AXA Groep, de 

Artikel 1.9:  Verwerking van persoonsgegevens 

Verwerkingsverantwoordelijke  

AXA Bank Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 
Troonplein 1, 1000 Brussel, ingeschreven bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404 
476 835 (hierna ‘AXA Bank’ genoemd). 

Functionaris voor de gegevensbescherming 

De functionaris voor de gegevensbescherming van AXA Bank 
kan gecontacteerd worden op het volgende adres: 

per post: AXA Bank Belgium  
               Contact Center Customer Support 
               Grotesteenweg 214 
               2600 Berchem 

via e-mail:  privacy.axa.bank@axa.be 

Doeleinden van de gegevensverwerking  

De persoonsgegevens die door de betrokkene zelf worden 
meegedeeld of die op legitieme wijze door AXA Bank worden 
ontvangen van ondernemingen van de groep AXA, van 
ondernemingen die in relatie staan met deze ondernemingen, 
of van derden, mogen door AXA Bank verwerkt worden voor 
de volgende doeleinden:  

• het beheer van het personenbestand:  

o Dit zijn verwerkingen die uitgevoerd 
worden om de databases – in het 
bijzonder de identificatiegegevens – met 
betrekking tot alle natuurlijke en 
rechtspersonen die in relatie staan met 
AXA Bank, samen te stellen en up-to-
date te houden. 

o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor 
de uitvoering van de contractuele 
verplichtingen tussen de bank en de 
klant, en voor de naleving van een 
wettelijke verplichting. 

• het beheer van rekeningen en aan rekeningen 
gekoppelde diensten: 

o Dit betreft de verwerking van de 
verrichtingen (doorgifte en/of uitvoeren 
van betalingstransacties en 
beleggingsorders) die worden uitgevoerd 
op de rekeningen van de klanten (zicht-, 
spaar-, effectenrekening, …) ongeacht 
via welke kanalen (online of via het 
agentschap) of betaalinstrumenten 
(bankkaart, kredietkaart, online banking, 
mobile banking, …) de verrichtingen 
gebeuren. 

o Dit betreft evenzeer de opmaak, 
bijwerking en beëindiging van de  



dienstverlenende ondernemingen en/of personen 
die ermee in verbinding staan, kunnen zich zowel 
situeren binnen de Europese Unie als daarbuiten. 
In geval van gegevensoverdracht buiten de 
Europese Unie, houdt de Bank zich aan de 
geldende wettelijke en reglementaire bepalingen 
voor dergelijke overdrachten, met name zorgt ze 
voor een adequaat beschermingsniveau op basis 
van de door de Europese Commissie ingestelde 
alternatieve mechanismen, zoals algemene 
contractuele voorwaarden inzake confidentialiteit en 
veiligheid of ook de bindende ondernemingsregels 
voor de AXA Groep ingeval van overdrachten 
binnen de groep (Belgisch Staatsblad 6/10/2015, 
p.78547). 

 
1.9.3. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

het feit dat zijzelf of de andere ondernemingen van 
de AXA Groep, dienstverlenende ondernemingen 
en/of personen die ermee in verbinding staan en 
aan wie persoonsgegevens werden meegedeeld, 
persoonsgegevens (moeten) overmaken aan 
Belgische, buitenlandse of internationale 
autoriteiten in uitvoering van een wettelijke 
verplichting, een gerechtelijke beslissing of in geval 
van een wettig belang conform Belgische of 
internationaal recht. Om inzage- en 
verbeteringsrecht te bekomen met betrekking tot 
bovenstaande verwerkingen van zijn gegevens, kan 
de klant zich steeds rechtstreeks en kosteloos 
wenden tot de Commissie voor de Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 
1.9.4. Bepaalde persoonsgegevens kunnen door de Bank 

verwerkt worden in bestanden die het deelt met 
AXA Belgium nv en AXA Private Management nv 
(Architas), met het oog op het beheer van het 
klantenbestand, in het bijzonder het beheer en de 
bijwerking van de identificatiegegevens en het 
globale overzicht van de cliënteel. 

 
1.9.5. De meegedeelde persoonsgegevens kunnen door 

de Bank, binnen de wettelijke en reglementaire 
grenzen, ook verwerkt worden met het oog op 
direct marketing (commerciële acties, 
gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling 
van gegevens, bekendheid,…), om de kennis van 
de klanten en prospects te verbeteren en om deze 
laatste op de hoogte te brengen van zijn 
activiteiten, producten en diensten. Deze gegevens 
kunnen ook worden meegedeeld aan andere 
ondernemingen van de AXA Groep en aan uw 
tussenpersoon met het oog op direct marketing, om 
hun kennis van hun klanten en prospects te 
verbeteren en om deze laatste op de hoogte te 
brengen van hun respectieve activiteiten, producten 
en diensten in bank en verzekeringen. Om een 
optimale service te verlenen in verband met direct 
marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden 
meegedeeld aan ondernemingen en/of aan 
personen in hun hoedanigheid van 
onderaannemers of dienstverleners ten gunste van 
de Bank, de andere ondernemingen van de AXA 
Groep en/of uw tussenpersoon. 

 
1.9.6. De klant kan kennis nemen van zijn gegevens, ze 

laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen 
de verwerking ervan met het oog op direct 
marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en 
ondertekende aanvraag samen met een recto/verso 
kopie van zijn identiteitskaart te sturen naar AXA 
Bank Belgium nv, Customer Relations, Grote 
Steenweg 214, 2600 Berchem of naar 
privacy.axa.bank@axa.be. Hij kan er ook meer 
informatie bekomen. 

overeenkomsten m.b.t. de bancaire 
diensten. 

o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor 
de uitvoering van de contractuele 
verplichtingen en voor de naleving van 
een wettelijke verplichting. 

• kredietverlening en –beheer, met inbegrip van 
geëffectiseerde kredieten:  

o Dit betreft de verwerking die wordt 
uitgevoerd met het oog op de – al dan 
niet geautomatiseerde – aanvaarding of 
weigering van kredietrisico’s vóór het 
sluiten van de kredietovereenkomst, 
maar ook het latere beheer van de 
kredieten en zekerheden, evenals de 
opmaak, bijwerking en beëindiging van 
de overeenkomst en de, al dan niet 
geautomatiseerde, invordering van 
verschuldigde bedragen.  

o Dit betreft evenzeer de raadpleging en 
doorgifte van gegevens aan de Nationale 
Bank van België, meer bepaald aan de 
Centrale voor Kredieten aan Particulieren 
(CKP), of het Bestand van de Niet-
gereglementeerde Registraties (ENR-
Bestand).  

o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor 
de uitvoering van de contractuele 
verplichtingen en voor de naleving van 
een wettelijke verplichting. 

• globaal overzicht van de cliënteel: 

o Dit betreft de verwerking die wordt 
uitgevoerd om een duidelijk zicht te 
krijgen op de verschillende profielen van 
personen waarmee AXA Bank in contact 
komt en waarmee ze een zakenrelatie 
heeft, of eventueel kan aangaan, en 
welke de behoeften zijn van deze 
betrokkenen.   

o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor 
de behartiging van gerechtvaardigde 
belangen van AXA Bank, de uitvoering 
van de contractuele verplichtingen tussen 
de bank en de klant, en voor de naleving 
van een wettelijke verplichting. 

• het beheer van de relatie tussen AXA Bank en de 
tussenpersoon:  

o Dit betreft verwerkingen uitgevoerd in het 
kader van de samenwerking tussen AXA 
Bank en de bankagenten en/of 
kredietmakelaars.  

o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor 
de behartiging van gerechtvaardigde 
belangen van AXA Bank die bestaan uit 
de uitvoering van de overeenkomsten 
tussen AXA Bank en de tussenpersoon.  

• de opsporing, preventie en bestrijding van 
onregelmatigheden en fraude, met inbegrip van 
deze begaan door tussenpersonen:  

o Dit betreft verwerkingen die worden 
uitgevoerd om – al dan niet op 
geautomatiseerde wijze – 
onregelmatigheden en fraude, op te 
sporen, te voorkomen en te bestrijden. 

o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor 
de behartiging van gerechtvaardigde 



 
1.9.7. In het raam van kredieten die niet het voorwerp zijn 

van enige registratie bij de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren bij de Nationale Bank van België, 
kan de Bank gebeurlijke achterstanden of 
wanbetalingen melden aan het Bestand van de 
Niet-gereglementeerde Registraties. Dit zal het 
geval zijn wanneer drie vervallen termijnbedragen 
niet of niet volledig betaald zijn of wanneer een 
vervallen termijnbedrag of een opeisbaar 
debetsaldo gedurende drie maanden geheel of 
gedeeltelijk onbetaald is gebleven, alsook wanneer 
de termijnbedragen vóór vervallen termijn volledig 
opeisbaar zijn geworden. 
De verantwoordelijke van dit bestand is de 
Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 te 
1000 Brussel. Artikel 1.9.5. is ook op de aldus 
geregistreerde gegevens van toepassing, met dien 
verstande dat het verzoek tot inzage of verbetering 
dient te worden gericht aan de verantwoordelijke 
van het bestand. 

 
1.9.8. Het wetboek inkomstenbelasting verplicht de Bank 

om bepaalde gegevens over Belgische klanten, en 
hun rekeningen/contracten over te maken aan een 
centraal aanspreekpunt, ook wel “CAP” genoemd. 
Dit centraal aanspreekpunt wordt gehouden door 
de Nationale Bank van België (NBB), gevestigd in 
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en moet de 
fiscale ambtenaren, belast met de vestiging en 
invordering van de belasting, in staat stellen om in 
bepaalde gevallen en volgens strikt wettelijke 
procedures te kunnen nagaan bij welke financiële 
instellingen belastingplichtigen rekeningen of 
contracten aanhouden en aldus aan deze 
instellingen hieromtrent verdere informatie te 
kunnen vragen. 

 
Volgende gegevens van klanten zullen één maal 
per jaar door de Bank worden meegedeeld aan het 
CAP: 
1)Natuurlijke personen: het rijksregisternummer 
(indien niet aanwezig naam, voornaam 
geboortedatum, -plaats, (-land). 
2)Rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank 
van ondernemingen (KBO) : inschrijvingsnummer 
KBO 
3)Overige klanten: volledige naam klant, 
rechtsvorm en land van vestiging 
Per klant wordt een lijst van rekeningen 
meegedeeld, waarvan hij (mede)titularis is geweest 
op om het even welk ogenblik van het kalenderjaar 
waarop de gegevens betrekking hebben. 
Per klant wordt desgevallend ook een lijst van 
contracten meegedeeld, die met de klant liepen op 
om het even welk ogenblik van het kalenderjaar 
waarop de gegevens betrekking hebben. 

 
De klant heeft het recht om bij de NBB inzage te 
bekomen van de gegevens die door de CAP op zijn 
naam zijn geregistreerd. Ingeval deze gegevens 
onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd door 
toedoen van de Bank, heeft de klant het recht om 
ze te laten verbeteren of te laten verwijderen door 
de Bank. 
De gegevens worden maximaal 8 jaar in het CAP 
bewaard te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van 
het laatste kalenderjaar waarin nog gegevens over 
de klant en/of rekening en/of contract werden 
meegedeeld. 

 
1.9.9. Alle persoonsgegevens zullen met de grootste 

discretie worden behandeld. 
 
1.9.10. Specifieke privacybepalingen ingeval van 

belangen van AXA Bank, die bestaan uit 
de vrijwaring van de financiële belangen 
van de bank, de cliënteel en ieder die bij 
de onregelmatigheid of de frauduleuze 
handeling betrokken is.  

• de bestrijding van het witwassen van geld en van 
de financiering van terrorisme: 

o Dit betreft verwerkingen die worden 
uitgevoerd om – al dan niet op 
geautomatiseerde wijze – het witwassen 
van geld en de financiering van 
terrorisme op te sporen, te voorkomen en 
te bestrijden. 

o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor 
de uitvoering van een wettelijke 
verplichting die AXA Bank moet naleven. 

• statistische studies:  

o Dit betreft verwerkingen uitgevoerd door 
AXA Bank of een derde met het oog op 
statistische studies voor diverse 
doeleinden, zoals marktstudies met het 
oog op de uitbreiding en verbetering van 
ons aanbod aan financiële diensten, 
verbetering van de beheerprocessen, 
aanvaarding van risico’s en tarifering.  

o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor 
de behartiging van gerechtvaardigde 
belangen van AXA Bank die bestaan uit 
het streven naar efficiëntie en de 
verbetering van de kennis van haar 
vakgebieden en haar klanten. 

Bestemmelingen van de gegevens  

In de mate dat de mededeling van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor het realiseren van de hiervoor 
opgesomde doeleinden, mogen de persoonsgegevens 
meegedeeld worden aan andere ondernemingen van de AXA 
Groep, aan dienstverlenende ondernemingen (vb. SWIFT, 
VISA, Master Card, …) en/of personen die met AXA Bank in 
verbinding staan (bankagenten, kredietmakelaars, 
schuldbemiddelaars,  … ); uiteraard steeds binnen de 
wettelijke en reglementaire grenzen. 

Deze gegevens mogen ook meegedeeld worden aan de 
controle-instanties, aan de bevoegde overheidsdiensten en 
aan elk ander overheids- of privéorganisme waaraan AXA 
Bank  persoonsgegevens kan of moet doorgeven in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. AXA Bank 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat zij zelf 
of de andere ondernemingen van de AXA Groep, 
dienstverlenende ondernemingen en/of personen die met 
AXA Bank in verbinding staan en aan wie persoonsgegevens 
werden meegedeeld, gegevens doorgeven (of verplicht zijn 
door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse 
overheden of aan internationale autoriteiten in uitvoering van 
een wettelijke of reglementaire verplichting, een gerechtelijke 
beslissing, of in het kader van de behartiging van een 
rechtmatig belang. 

Als de betrokkene ook klant is van AXA Belgium nv of 
Architas nv, mogen deze persoonsgegevens door AXA Bank 
verwerkt worden in gezamenlijke bestanden met het oog op 
het beheer van het personenbestand, en meer bepaald het 
beheer en de update van de identificatiegegevens. 

De klant kan ook via derde betalingsdienstaanbieders 
toegang hebben tot zijn zichtrekening(en) bij AXA Bank, om 
zo gebruik te kunnen maken van specifieke betalingsdiensten 
die deze derde partijen aanbieden (betalingsinitiatiediensten, 
rekeninginformatiediensten of diensten die verband houden 
met de bevestiging door AXA Bank van beschikbaarheid van 



homebanking en mobile banking-gebruik kunnen 
teruggevonden worden in de bijzondere 
Reglementen homebanking en mobile banking 
service.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

geldmiddelen op betrokken zichtrekening(en)). Om te voldoen 
aan haar wettelijke verplichting om deze toegang te verlenen, 
zal AXA Bank alle persoonsgegevens die deze derde 
betalingsdienstaanbieder nodig heeft om die diensten te 
kunnen verstrekken, aan hem doorgeven; uiteraard steeds 
binnen de wettelijke en reglementaire grenzen van de 
wetgeving inzake betalingsdiensten waarin deze verplichting 
is opgenomen. 

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing 

De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf 
of rechtmatig door AXA Bank verkregen, mogen door AXA 
Bank verwerkt worden met het oog op direct marketing 
(commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, 
koppeling van gegevens, bekendheid, …), om haar kennis 
van de klanten en prospecten te verbeteren, om deze laatste 
op de hoogte te brengen van haar activiteiten, producten en 
diensten, en om commerciële aanbiedingen te bezorgen. 

Deze persoonsgegevens mogen ook meegedeeld worden 
aan andere ondernemingen van de AXA Groep en aan 
ondernemingen die in verbinding staan met AXA Bank en/of 
aan uw tussenpersoon met het oog op hun eigen direct 
marketing of gezamenlijke direct marketing, om de kennis van 
de gezamenlijke klanten en prospecten te verbeteren, om 
deze laatste te informeren over hun respectieve activiteiten, 
producten en diensten, en om commerciële aanbiedingen te 
bezorgen. 

Om een optimale service te verlenen in verband met direct 
marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden 
meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun 
hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten 
gunste van AXA Bank, andere ondernemingen van de AXA 
Groep en/of uw tussenpersoon. 

Persoonsgegevens verkregen in het kader van kredieten 
zullen nooit worden meegedeeld.  

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van 
gerechtvaardigde belangen van AXA Bank, bestaande uit de 
ontwikkeling van haar economische activiteit. In voorkomend 
geval kunnen deze verwerkingen gebaseerd zijn op de 
toestemming van de betrokkene.  

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie 

De andere ondernemingen van de AXA Groep, de 
dienstverlenende ondernemingen en/of personen die ermee 
in verbinding staan en aan wie de persoonsgegevens worden 
meegedeeld, kunnen zich zowel in de Europese Unie als 
erbuiten bevinden. In geval van overdracht van 
persoonsgegevens naar derden die zich buiten de Europese 
Unie bevinden, houdt AXA Bank zich aan de wettelijke en 
reglementaire bepalingen die van kracht zijn voor dergelijke 
overdrachten. AXA Bank waarborgt namelijk een adequaat 
beschermingsniveau voor de aldus overgedragen 
persoonsgegevens, op basis van de door de Europese 
Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals de 
standaard contractuele voorwaarden of ook de bindende 
ondernemingsregels voor de AXA Groep in geval van 
overdrachten binnen de groep (B.S. 6/10/2014, p. 78547). 

De betrokkene kan van de door AXA Bank getroffen 
maatregelen om persoonsgegevens te mogen overdragen 
buiten de Europese Unie een kopie verkrijgen door zijn 
aanvraag te sturen naar AXA Bank op het hieronder vermelde 
adres. 

 

Doorgeven van gegevens aan de Nationale Bank van 
België  

In het raam van kredieten die niet het voorwerp zijn van enige 
registratie bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij 



de Nationale Bank van België, kan AXA Bank gebeurlijke 
achterstanden of wanbetalingen melden aan het Bestand van 
de Niet-gereglementeerde Registraties (ENR-Bestand). Dit 
zal het geval zijn wanneer drie vervallen termijnbedragen niet 
of niet volledig betaald zijn of wanneer een vervallen 
termijnbedrag of een opeisbaar debetsaldo gedurende drie 
maanden geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, alsook 
wanneer de termijnbedragen vóór vervallen termijn volledig 
opeisbaar zijn geworden. De verwerkingsverantwoordelijke 
van dit bestand is de Nationale Bank van België, de 
Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel. De betrokkene heeft het 
recht kennis te nemen van zijn geregistreerde gegevens en 
ze te laten verbeteren door contact op te nemen met de 
verantwoordelijke van het bestand.  

Het wetboek inkomstenbelasting verplicht de Bank om 
bepaalde gegevens over Belgische  klanten, en hun 
rekeningen/contracten over te maken aan een Centraal 
Aanspreekpunt, ook wel “CAP” genoemd. Dit Centraal 
Aanspreekpunt wordt gehouden door de Nationale Bank van 
België (NBB), gevestigd in de Berlaimontlaan 14, 1000 
Brussel en moet de fiscale ambtenaren, belast met de 
vestiging en invordering van de belasting, in staat stellen om 
in bepaalde gevallen en volgens strikt wettelijke procedures te 
kunnen nagaan bij welke financiële instellingen 
belastingplichtigen rekeningen of contracten aanhouden en 
aldus aan deze instellingen hieromtrent verdere informatie te 
kunnen vragen. Volgende gegevens van klanten zullen één 
maal per jaar door de Bank worden meegedeeld aan het 
CAP:  

1) Natuurlijke personen: het rijksregisternummer 
(indien niet aanwezig naam, voornaam, 
geboortedatum, -plaats, (-land).  

2) Rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank 
van ondernemingen (KBO): inschrijvingsnummer 
KBO 

3) Overige klanten: volledige naam klant, rechtsvorm 
en land van vestiging 

Per klant wordt een lijst van rekeningen meegedeeld, 
waarvan hij (mede)titularis is geweest op om het even welk 
ogenblik van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking 
hebben. Per klant wordt desgevallend ook een lijst van 
contracten meegedeeld, die met de klant liepen op om het 
even welk ogenblik van het kalenderjaar waarop de gegevens 
betrekking hebben. De klant heeft het recht om bij de NBB 
inzage te bekomen van de gegevens die door de CAP op zijn 
naam zijn geregistreerd. Ingeval deze gegevens onjuist of ten 
onrechte zijn geregistreerd door toedoen van de Bank, heeft 
de klant het recht om ze te laten verbeteren of te laten 
verwijderen door de Bank. De gegevens worden maximaal 8 
jaar in het CAP bewaard, te rekenen vanaf de 
afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar waarin nog 
gegevens over de klant en/of rekening en/of contract werden 
meegedeeld. 

Gegevensbewaring 

AXA Bank bewaart de persoonsgegevens die verzameld 
worden met betrekking tot de overeenkomst tijdens de hele 
duur van de contractuele relatie, dit verlengd met de wettelijke 
bewaartermijn of met de verjaringstermijn om het hoofd te 
kunnen bieden aan een vordering of eventueel verhaal, 
ingesteld na het einde van de contractuele relatie. 

AXA Bank bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot 
prospecten of aanvragen tot een klantenrelatie waaraan AXA 
Bank geen gevolg heeft gegeven tot één jaar na het laatste 
contact met de prospect  of de weigering van de aanvraag. 

AXA Bank bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot 
geweigerde kredietaanvragen of kredietaanvragen die niet tot 
een kredietovereenkomst hebben geleid, tot drie jaar na de 



datum van raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren. 

Noodzaak om persoonsgegevens mee te delen 

De persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene die 
AXA Bank vraagt om mee te delen, zijn noodzakelijk voor de 
totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst. De 
niet-mededeling van deze gegevens maakt het sluiten of de 
goede uitvoering van de overeenkomst onmogelijk. 

Vertrouwelijkheid 

AXA Bank heeft alle vereiste maatregelen getroffen om de 
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te vrijwaren en 
om zich te wapenen tegen niet-gemachtigde toegang, 
misbruik, wijziging of wissing van deze gegevens. 

AXA Bank volgt hiertoe de standaarden inzake veiligheid en 
continuïteit van de dienstverlening en evalueert regelmatig het 
veiligheidsniveau van zijn processen, systemen en 
toepassingen, alsook dat van zijn partners. 

Rechten van de betrokkene 

De betrokkene heeft het recht: 

• om van AXA Bank de bevestiging te krijgen of zijn 
persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en 
om deze gegevens - indien ze verwerkt worden - te 
raadplegen en er een kopie van te verkrijgen; 

• om zijn persoonsgegevens die onjuist of onvolledig 
zijn, te laten rechtzetten en in voorkomend geval te 
laten aanvullen; 

• om zijn persoonsgegevens in bepaalde 
omstandigheden te laten wissen; 

• om de verwerking van zijn persoonsgegevens in 
bepaalde omstandigheden te laten beperken; 

• om zich, om redenen die verband houden met zijn 
specifieke situatie, te verzetten tegen een 
verwerking van de persoonsgegevens op basis van 
de gerechtvaardigde belangen van AXA Bank. De 
verwerkingsverantwoordelijke verwerkt dan de 
persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden, 
tenzij hij aantoont dat er rechtmatige en dwingende 
redenen voor de verwerking zijn die zwaarder 
wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van 
de betrokkene; 

• om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens met het oog op direct 
marketing, met inbegrip van de profilering die wordt 
verricht met het oog op direct marketing; 

•  om bezwaar te maken tegen een beslissing die 
uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde 
verwerking, met inbegrip van profilering, waaraan 
voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem 
aanmerkelijk treft; als deze geautomatiseerde 
verwerking echter noodzakelijk is voor de afsluiting 
of de uitvoering van een contract, heeft de persoon 
het recht op een menselijke tussenkomst van AXA 
Bank, om zijn standpunt te uiten en om de 
beslissing van AXA Bank te betwisten; 

• om zijn persoonsgegevens die hij aan AXA Bank 
heeft meegedeeld, te ontvangen in een 
gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar 
formaat; om deze gegevens door te zenden aan 
een andere verwerkingsverantwoordelijke, als (i) de 
verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd 
is op zijn toestemming of noodzakelijk is voor de 



uitvoering van een contract en (ii) de verwerking 
gebeurt aan de hand van geautomatiseerde 
processen; en te verkrijgen dat zijn 
persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar 
de andere verwerkingsverantwoordelijke worden 
doorgezonden, als dat technisch haalbaar is; 

• om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, 
zonder afbreuk te doen aan de verwerkingen die 
rechtmatig gebeurden vóór de intrekking ervan, als 
de verwerking van zijn persoonsgegevens 
gebaseerd is op zijn toestemming; 

Contact opnemen met AXA Bank Belgium 

De betrokkene kan AXA Bank Belgium contacteren om kennis 
te krijgen van zijn gegevens en om zijn rechten uit te oefenen, 
door een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met 
een recto/verso kopie van zijn identiteitskaart te sturen naar 
AXA Bank Belgium nv, Contact Center Customer Support, 
Grotesteenweg 214, 2600 Berchem of naar 
privacy.axa.bank@axa.be. 

AXA Bank zal de aanvragen verwerken binnen de wettelijk 
voorziene termijnen. Behoudens duidelijk ongegronde of 
overmatige aanvragen, zal geen enkele betaling gevorderd 
worden voor de verwerking van zijn aanvragen. 

De betrokkene kan het gebruik van zijn gegevens eveneens 
raadplegen en aanpassen in Homebanking (Instellingen / 
Mijn Privacy) en bij de agent.   

Klacht indienen 

Als de betrokkene meent dat AXA Bank de reglementering ter 
zake niet naleeft, wordt hij verzocht eerst contact op te nemen 
met AXA Bank. 

De betrokkene kan ook een klacht indienen bij de 
Toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van 
persoonsgegevens op het volgende adres: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel. + 32 2 274 48 00 
Fax + 32 2 274 48 35 
commission@privacycommission.be   

De betrokkene kan ook klacht indienen bij de rechtbank van 
eerste aanleg van zijn woonplaats.  

 
 

Reglement Homebanking (Bijlage 1 bij het reglement AXA Bankkaart) 

 Artikel 4.10.3.:  Mijn privacy 
  
In dit menu kan de klant zelf aanduiden welke informatie 
(Algemene informatie, Dagelijks bankieren, Kredieten, Sparen 
en beleggen, Nieuwsbrief) hij wenst te ontvangen en via welk 
contactpunt (brief, e-mail, telefoon, sms). De keuze kan 
verschillen in functie van het onderwerp.  
 
Hij kan ook aanduiden of hij ermee instemt dat zijn gegevens 
worden gedeeld met AXA Belgium en de andere 
ondernemingen uit de groep.  
 
De klant kan op elk ogenblik zijn voorkeuren aanpassen.  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Naar aanleiding van nieuwe wetgeving inzake de basisbankdienst die recent in voege getreden is, wordt artikel 8 van het 
reglement zichtrekeningen gewijzigd. 



De klanten die beschikken over een zichtrekening met een basisbankdienst werden vanaf 18 april 2018 op de hoogte gebracht 
van deze wijzigingen via de volgende tekst op hun rekeninguittreksel: 

Basisbankdienst: nieuwe mogelijkheden 

Vanaf 18 juni kunt u bij uw AXA Bankagent terecht voor een uitgebreidere basisbankdienst. U moet dan wel uw huidige 
basisbankdienstrekening opzeggen en een nieuwe basisbankdienst aanvragen. 

Met de nieuwe basisbankdienst ontvangt u als u dat wenst een AXA betaalkaart waarmee u geld kunt afhalen en betalingen 
kunt doen in België en de EER-lidstaten. Als u dit wenst kunt u ook toegang krijgen tot homebanking en AXA mobile banking 
service om uw rekening online toegankelijk te maken, en met het oog op het uitvoeren van elektronische verrichtingen en het 
ontvangen van elektronische rekeninguittreksels.  
Het blijft evenwel niet mogelijk om een kredietkaart of een kredietopening in het kader van een basisbankdienst aan te vragen. 
De rekening mag ook nooit een debetstand vertonen. 

Als gevolg van deze nieuwe mogelijkheden wijzigt het reglement zichtrekeningen (bijlage 1 bij het Algemeen reglement van de 
verrichtingen). De nieuwe versie van het reglement zichtrekeningen treedt in werking op 18 juni 2018. 
De reglementen en een gedetailleerd overzicht van de gewijzigde artikelen zijn beschikbaar bij uw AXA Bankagent en op 
www.axabank.be/nl/juridische-info/algemeen-reglement-verrichtingen. 
 

De wijzigingen aan het bestaande reglement zichtrekeningen vindt u hierna terug in een overzicht. 
In de linkerkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege tot 17 juni 2018. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 18 juni 2018. 
De wijzigingen zijn onderlijnd. 
Versies tot 17 juni 2018 Versies vanaf 18 juni 2018 

Bijlage 1 : Reglement zichtrekeningen 

Artikel 8: Basisbankdienstrekening 
 
8.1.  Een meerderjarige natuurlijke persoon die zijn 
hoofdverblijfplaats in België heeft kan bij de Bank een 
basisbankdienst, beheerst door de wet van 24 maart 2003 tot 
instelling van een basisbankdienst en de uitvoeringsbesluiten, 
aanvragen op voorwaarde dat hij voldoet aan alle wettelijke 
vereisten. 
 
 
 
 
8.2.   De Bank behoudt zich het recht voor om de 
aanvraag tot het bekomen van een basisbankdienstrekening 
te weigeren of de basisbankdienstrekening op te zeggen in de 
bij wet voorziene gevallen en/of wanneer de klant niet of niet 
meer voldoet aan de wettelijke vereisten om van een 
basisbankdienst te kunnen genieten. In voorkomend geval en 
zolang de klant geen einde stelt aan de overeenkomst ter 
zake, zullen op de rekening geopend in het kader van de 
basisbankdienst, de voorwaarden en tarieven van toepassing 
zijn die gelden voor gewone zichtrekeningen. De opzegging 
kent een onmiddellijke ingang.  
 
8.3.   De basisbankdienstrekening is een zichtrekening 
doch zij biedt in afwijking van een gewone zichtrekening enkel 
de mogelijkheid om (I) geld af te halen aan het loket (ii) geld 
te storten eventueel via de inning van cheques of circulaire 
cheques (iii) overschrijvingen te doen, manueel en (iv) 
bestendige opdrachten te geven of facturen te domiciliëren. 
Tweewekelijks zal er een rekeninguittreksel ter beschikking 
van de klant gehouden worden op het agentschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 8: Basisbankdienst 
 
8.1.  Een meerderjarige natuurlijke persoon die legaal in 
een EER-lidstaat verblijft, kan bij de Bank een zichtrekening 
met basisbankdienst, beheerst door Hoofdstuk 8 van Boek VII 
van het Wetboek van Economisch Recht, aanvragen op 
voorwaarde dat hij voldoet aan alle wettelijke vereisten. 
In dit artikel wordt niet afgeweken van de dwingende 
bepalingen van deze wetgeving. Waar de wettelijke 
bepalingen in dit artikel zijn hernomen, moeten zij ook zoals 
deze worden gelezen en geïnterpreteerd. 
 
8.2.   De Bank behoudt zich het recht voor om de 
aanvraag tot het bekomen van een basisbankdienst te 
weigeren of de basisbankdienst op te zeggen in de bij wet 
voorziene gevallen en/of wanneer de klant niet of niet meer 
voldoet aan de wettelijke vereisten om van een 
basisbankdienst te kunnen genieten. De Bank neemt daarbij 
een opzegtermijn van 2 maanden in acht, behoudens in die 
gevallen waar de wet toelaat dat de opzegging een 
onmiddellijke ingang kent.  
 
 
 
8.3.   De basisbankdienst is een zichtrekening met 
basisfuncties. 
De houder kan in zijn agentschap geld afhalen en geld 
storten, eventueel via de inning van cheques of circulaire 
cheques, overschrijvingen doen, bestendige opdrachten 
geven of facturen domiciliëren. 
De houder kan indien hij dit wenst een AXA bankkaart 
(debetkaart) ontvangen, waarmee hij in overeenstemming met 
het reglement AXA bankkaart, geld kan afhalen aan 
automaten en betalingen kan doen, in België en in de EER-
lidstaten. 
De houder kan indien hij dit wenst tevens toegang vragen tot 
homebanking en AXA mobile banking service, waardoor in 
overeenstemming met het reglement homebanking en het 
reglement AXA mobile banking service, zijn rekening online 
toegankelijk is met het oog op het uitvoeren van elektronische 
verrichtingen. Via homebanking kan hij tevens elektronische 
rekeninguittreksels ontvangen. 
Indien de klant geen elektronische rekeninguittreksels kan of 
wil ontvangen, zal de wijze waarop zijn rekeninguittreksels 
hem ter beschikking zullen gesteld worden met hem 



 
 
 
8.4.   Alle andere diensten verbonden aan een gewone 
zichtrekening zijn uitgesloten.  
 
 
 
 
 
 
Deze rekening mag nooit een debetstand vertonen. 
 
8.5.   Deze rekening wordt aangeboden tegen een 
afwijkend tarief dat vermeld is in de tarieflijst doch slechts 
zolang aan de voorwaarden voor de toekenning ervan 
voldaan zijn. 
In die prijs is begrepen (I) het openen, beheren en sluiten van 
de rekening, (ii) jaarlijks 72 manuele debetverrichtingen, 
zijnde cashopnames aan het loket en papieren 
overschrijvingen met uitsluiting van overschrijvingen naar 
spaarrekeningen op naam van dezelfde titularis bij AXA Bank, 
(iii) een onbeperkt aantal deposito’s (waaronder ook het innen 
van (circulaire) cheques) met uitzondering van het storten van 
meer dan 100 muntstukken, (iv) het geven van bestendige 
betalingsopdrachten en het domiciliëren van facturen en (v) 
het tweewekelijks ter beschikking stellen van 
rekeninguittreksels op het agentschap. 
 
 
Van zodra het aantal verrichtingen overschreden wordt kan 
de Bank het gewone tarief, gangbaar voor de betrokken 
verrichting en bekendgemaakt in de tarieflijst, aanrekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

overeengekomen worden, rekening houdend met de 
wettelijke bepalingen terzake. 
 
8.4.   Alle andere diensten verbonden aan andere 
zichtrekeningen die de Bank aanbiedt, zijn uitgesloten.  
De houder kan in afwijking van artikel 6 geen 
chequeformulieren bekomen.  
De houder kan niet beschikken over een kredietkaart 
gekoppeld aan een zichtrekening met basisbankdienst.  
Op deze zichtrekening kan in afwijking van artikel 2.1. geen 
kasfaciliteit (financiële reserve) toegestaan worden. 
De rekening met basisbankdienst mag nooit een debetstand 
vertonen. 
 
8.5.   Deze rekening wordt aangeboden tegen een 
bijzonder tarief voor de basisbankdienst, dat wettelijk bepaald 
is en vermeld is in de tarieflijst. 
In die prijs is begrepen: 
(i) het openen, beheren en sluiten van de rekening 
(ii) jaarlijks 36 manuele debetverrichtingen,  zijnde cash 
geldopnemingen aan het loket en papieren overschrijvingen, 
met uitsluiting van overschrijvingen naar spaarrekeningen op 
naam van dezelfde titularis bij AXA Bank  
(iii) een onbeperkt aantal manuele creditverrichtingen 
(bijvoorbeeld stortingen aan het loket, waaronder ook het 
innen van (circulaire) cheques) met uitzondering van het 
storten van meer dan 100 muntstukken  
(iv) het geven van bestendige betalingsopdrachten en het 
domiciliëren van facturen  
(v) een onbeperkt aantal elektronsiche verrichtingen  
en 
(vi) het ter beschikking stellen van rekeninguittreksels op de 
wijze die is overeengekomen met de klant. 
Van zodra het aantal manuele debetverrichtingen 
overschreden wordt kan de Bank het gewone tarief, gangbaar 
voor de betrokken verrichting zoals opgenomen in de 
tarieflijst, aanrekenen. 
 
8.6. De klant die een weigering of opzegging van een 
basisbankdienst betwist, of een andere klacht heeft in het 
kader van de basisbankdienst, kan zich wenden tot de interne 
en externe instanties zoals vermeld in artikel 12. 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sinds 19 maart 2018 is een nieuwe versie van het reglement homebanking (bijlage 1 bij het reglement AXA bankkaart) en van 
het reglement  AXA mobile banking (bijlage 1 bij het reglement homebanking)  in werking getreden. 

De klanten werden via de volgende tekst op hun rekeninguittreksel op de hoogte gebracht van deze wijzigingen : 

‘Limieten voor overschrijvingen voortaan zichtbaar in homebanking en ruimere mogelijkheid tot aanpassing. 

Vanaf nu kunt u in homebanking de dag- en transactielimieten raadplegen die gelden voor overschrijvingen waarvoor u 
opdracht kunt geven via homebanking, mobile banking of, in de toekomst, via derde partijen (betalingsinitiatiediensten). 

U kunt voortaan via uw bankagent ook een aanpassing vragen van deze limieten mits de bank daarmee akkoord gaat. 

Hiermee bereiden we ons voor op het nieuwe betaallandschap dat later dit jaar naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 
PSD2 in België en Europa geleidelijk aan zal ontstaan. 

De reglementen zijn beschikbaar bij uw AXA Bankagent en op www.axabank.be/nl/juridische-info/algemeen-reglement-
verrichtingen. 

U kunt altijd schriftelijk en kosteloos uw klantenrelatie met de bank of de diensten waarop de wijzigingen van toepassing zijn, 
stopzetten.  

Maakt u hiervan geen gebruik, dan gaan we ervan uit dat u akkoord bent met de aanpassingen.’ 
 



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 18 maart 2018. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 19 maart 2018. 
De wijzigingen zijn onderlijnd. 
Versies tot 18 maart 2018 Versies vanaf 19 maart 2018 

Reglement homebanking (bijlage 1 bij het reglement AXA bankkaart) 

Artikel 4.10.2 Mijn E-banking 

In dit menu kan de klant: 
- de taal van zijn homebankingsessies aanpassen 
- CODA voor zijn rekeninguittreksels activeren of 
desactiveren; de activatie van CODA vereist een 
elektronische handtekening van de klant zoals bepaald in 
artikel 8. 
- zijn dag- en transactielimieten voor het gebruik van 
homebanking raadplegen doch niet aanpassen (dat laatste 
kan enkel via zijn agentschap – klanten houders van een 
start2bank zichtrekening kunnen zich hiervoor eventueel ook 
tot het Contact Center wenden zoals bepaald in artike 4.9.3.). 
 

 

Artikel 7 : Limieten. 

Om veiligheidsredenen worden volgende limieten toegepast 
voor betalingstransacties: 
 
7.1.  Het totaal van alle overschrijvingsopdrachten (met 
inbegrip van bestendige opdrachten en automatische 
spaaropdrachten) wordt beperkt tot 25.000 EUR per dag (0-
24h) en per klant. Overschrijvingen tussen rekeningen 
waarvan de klant titularis, medetitularis of volmachthebber is, 
worden niet meegerekend in deze daglimiet. Bestendige 
opdrachten en automatische spaaropdrachten tussen deze 
eigen rekeningen tellen wel mee. 
 
De klant kan, indien hij dit wenst, vragen om deze daglimiet 
laten verhogen tot 250.000 EUR. De Bank dient hiermee 
akkoord te gaan. De klant kan deze verhoogde daglimiet 
steeds opnieuw laten verlagen tot 25.000 EUR. 
 
7.2.  Per overschrijvingsopdracht geldt een transactie-
limiet van 125.000 EUR (enkel mogelijk indien de klant een 
verhoogde daglimiet heeft). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.  Voor minderjarigen (12-17j) zijn zowel de dag- als 
transactielimieten vastgelegd op 250 EUR. Deze limieten zijn 
niet verhoogbaar, zelfs niet mits uitdrukkelijk akkoord van de 
wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Van zodra door een opdracht één van deze limieten wordt 
overschreden, wordt de opdracht niet uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 

Artikel 4.10.2 Mijn E-banking 

 
In dit menu kan de klant: 
- de taal van zijn homebankingsessies aanpassen 
- CODA voor zijn rekeninguittreksels activeren of 
desactiveren; de activatie van CODA vereist een 
elektronische handtekening van de klant zoals bepaald in 
artikel 8. 
- zijn dag- en transactielimieten die gelden voor het het 
initiëren van overschrijvingen via homebanking, mobile 
banking (op tablet en smartphone) en in de toekomst via 
Derde Partijen (betalingsinitiatiediensten)  raadplegen. Hij kan 
ze op deze plaats niet aanpassen (dit kan enkel via zijn 
agentschap – klanten houders van een start2bank 
zichtrekening kunnen zich hiervoor eventueel ook tot het 
Contact Center wenden zoals bepaald in artikel 4.9.3.). 
 
Artikel 7: Limieten. 
 
Om veiligheidsredenen worden standaardlimieten toegepast 
voor betalingstransacties via homebanking. Deze 
standaardlimieten zijn beperkt aanpasbaar. 
 
7.1.  Meerderjarigen: 
 
*Het totaal van alle overschrijvingsopdrachten (met inbegrip 
van bestendige opdrachten en automatische 
spaaropdrachten) wordt beperkt tot 25.000 EUR per dag (0-
24h) en per klant. Overschrijvingen tussen rekeningen 
waarvan de klant titularis, medetitularis of volmachthebber is, 
worden niet meegerekend in deze daglimiet.  
 
* Per overschrijvingsopdracht geldt een transactie-limiet van 
125.000 EUR (enkel mogelijk indien de klant een daglimiet 
heeft van minstens dat bedrag of voor 
overschrijvingsopdrachten tussen rekeningen waarvan de 
klant titularis, medetitularis of volmachthebber is). 
 
De klant kan indien hij dat wenst, op elk moment, via zijn 
agentschap, vragen om zijn limieten te verhogen of te 
verlagen tot volgende waarden: 
*daglimiet: 0, 5.000, 10.000, 25.000 (standaard), 50.000, 
125.000 of 250.000 EUR. 
*transactielimiet: 0, 250, 2.500, 25.000, 50.000, 125.000 
(standaard) EUR. 
 
De Bank behoudt zich het recht voor om de uitvoering te 
weigeren van aanvragen die onvolledig of onduidelijk zijn of 
waarvan de echtheid niet vaststaat, zoals bepaald in het 
Algemeen Reglement van de Verrichtingen. 
 
Van zodra door een opdracht één van deze limieten wordt 
overschreden, wordt de opdracht niet uitgevoerd. 
 
7.2.  Minderjarigen (12-17j): 
 
* Het totaal van alle overschrijvingsopdrachten wordt beperkt 
tot 250 EUR per dag (0-24h) en per klant. 
Overschrijvingen tussen rekeningen waarvan de klant titularis, 
medetitularis of volmachthebber is, worden niet meegerekend 
in deze daglimiet.  
 
* Per overschrijvingsopdracht geldt een transactie-limiet van 
250 EUR (enkel mogelijk indien de klant een daglimiet heeft 
van minstens dat bedrag of voor overschrijvingsopdrachten 
tussen rekeningen waarvan de klant titularis, medetitularis of 
volmachthebber is). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Om veiligheidsredenen en omwille van de 
beleggersbescherming worden volgende limieten toegepast 
voor beleggingstransacties op effectenrekening: 
 
.  De klant kan slechts beleggingstransacties 
(aankoop- en inschrijvingsorders inclusief kostprijs) doen ten 
belope van het “beschikbaar investeringsbedrag” zoals 
vermeld in artikel 4.5.2.1. 
 
Van zodra bovenstaande limiet wordt overschreden, wordt de 
beleggingstransactie noch geheel, noch gedeeltelijk 
uitgevoerd 

 

 
De wettelijke vertegenwoordiger kan op elk moment, via het 
agentschap van de klant, vragen om de limieten te verhogen 
of te verlagen tot volgende waarden: 
*daglimiet: 0, 100, 250 (standaard), 500 (vanaf 16 jaar) EUR. 
*transactielimiet: 0, 100, 250 (standaard) EUR. 
 
De Bank behoudt zich het recht voor om de uitvoering te 
weigeren van aanvragen die onvolledig of onduidelijk zijn of 
waarvan de echtheid niet vaststaat, zoals bepaald in het 
Algemeen Reglement van de Verrichtingen. 
 
Van zodra door een opdracht één van deze limieten wordt 
overschreden, wordt de opdracht niet uitgevoerd. 
 
7.3. De voor de klant geldende limieten zijn 
consulteerbaar in Homebanking maar kunnen niet aangepast 
worden in Homebanking. 
 
7.4  Om veiligheidsredenen en omwille van de 
beleggersbescherming worden volgende limieten toegepast 
voor beleggingstransacties op effectenrekening: 
 
.  De klant kan slechts beleggingstransacties 
(aankoop- en inschrijvingsorders inclusief kostprijs) doen ten 
belope van het “beschikbaar investeringsbedrag” zoals 
vermeld in artikel 4.5.2.1. 
 
Van zodra bovenstaande limiet wordt overschreden, wordt de 
beleggingstransactie noch geheel, noch gedeeltelijk 
uitgevoerd. 
 

 

 
Reglement AXA mobile banking (bijlage 1 bij het reglement homebanking) 

Artikel 6 : Limieten 

Om veiligheidsredenen worden volgende limieten toegepast 
voor betalingstransacties via mobile banking: 
 
Voor overschrijvingsopdrachten naar begunstigden die in 
homebaking zijn opgenomen in de “lijst begunstigden” : 
 
* Het totaal bedrag van alle overschrijvingsopdrachten wordt 
beperkt tot 2500 EUR per dag (0-24h). 
* Voor minderjarigen (12-17j) is de daglimiet vastgelegd op 
250 EUR. Deze limieten zijn niet verhoogbaar, zelfs niet mits 
uitdrukkelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Voor overschrijvingsopdrachten naar begunstigden die niet 
 in homebanking zijn opgenomen in de “lijst begunstigden” : 
 
* Het totaal bedrag van alle overschrijvingsopdrachten wordt 
beperkt tot 500 EUR per dag (0-24h). 
* Voor minderjarigen (12-17j) is de daglimiet vastgelegd op 50 
EUR. Deze limieten zijn niet verhoogbaar, zelfs niet mits 
uitdrukkelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 6 : Limieten 

 

Om veiligheidsredenen worden (beperkt wijzigbare) 

standaardlimieten toegepast voor betalingstransacties via 

mobile banking. 

Meerderjarigen: 

* Voor overschrijvingsopdrachten (met inbegrip van 

bestendige opdrachten en automatische spaaropdrachten) via 

mobile banking geldt een algemene daglimiet van 2.500 EUR 

per dag (0-24h) per klant. 

Overschrijvingen tussen rekeningen waarvan de klant titularis, 

medetitularis of volmachthebber is, worden niet meegerekend 

in deze daglimiet. 

Binnen deze daglimiet gelden volgende maximum 

daglimieten: 

-voor overschrijvingsopdrachten naar begunstigden  die 

opgenomen zijn in de “lijst begunstigden”:  2.500 EUR 

-voor overschrijvingsopdrachten naar begunstigden die niet 

opgenomen zijn in de “lijst begunstigden”: 500 EUR. 

* Per overschrijvingsopdracht geldt een transactielimiet van 

125.000 EUR per klant (enkel mogelijk indien de klant een 

daglimiet heeft van minstens dat bedrag of voor 

overschrijvingsopdrachten tussen rekeningen waarvan de 

klant titularis, medetitularis of volmachthebber is). 

De klant kan indien hij dat wenst, op elk moment, via zijn 

agentschap, vragen om zijn limieten te verhogen of terug te 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer de klant via mobile banking een nieuwe begunstigde 
toevoegt aan zijn lijst begunstigden, zullen voor 
overschrijvingsopdrachten naar deze begunstigde slechts na 
24 uur de hiervoor vermelde limieten van toepassing zijn voor 

verlagen tot volgende waarden: 

*daglimiet (bewaarde begunstigden): 0, 250, 1.000, 2.500 

(standaard) EUR. 

*daglimiet (niet-bewaarde begunstigden): 0, 250, 500 

(standaard) EUR. 

*transactielimiet: 0, 250, 500, 1.000, 2.500, 125.000 

(standaard) EUR. 

De Bank behoudt zich het recht voor om de uitvoering te 

weigeren van aanvragen die onvolledig of onduidelijk zijn of 

waarvan de echtheid niet vaststaat, zoals bepaald in het 

Algemeen Reglement van de Verrichtingen. 

Minderjarigen (12-17j): 

* Voor overschrijvingsopdrachten (met inbegrip van 

bestendige opdrachten en automatische spaaropdrachten) via 

mobile banking geldt een algemene daglimiet van 250 EUR 

per dag (0-24h) per klant. 

Overschrijvingen tussen rekeningen waarvan de klant titularis, 

medetitularis of volmachthebber is, worden niet meegerekend 

in deze daglimiet. 

Binnen deze daglimiet gelden volgende maximum 

daglimieten: 

-voor overschrijvingsopdrachten naar begunstigden die 

opgenomen zijn in de “lijst begunstigden”:  250 EUR 

-voor overschrijvingsopdrachten naar begunstigden die niet 

opgenomen zijn in de “lijst begunstigden”: 50 EUR. 

 

*Per overschrijvingsopdracht geldt een transactielimiet van 

250 EUR per klant (enkel mogelijk indien de klant een 

daglimiet heeft van minstens dat bedrag of voor 

overschrijvingsopdrachten tussen rekeningen waarvan de 

klant titularis, medetitularis of volmachthebber is). 

De wettelijke vertegenwoordiger kan op elk moment, via het 

agentschap van de klant, vragen om de limieten te verhogen 

of te verlagen tot volgende waarden: 

*daglimiet (bewaarde begunstigden): 0, 100, 250 (standaard) 

EUR. 

*daglimiet (niet-bewaarde begunstigden): 0, 50 (standaard) 

EUR. 

*transactielimiet: 0, 100, 250 (standaard) EUR. 

De Bank behoudt zich het recht voor om de uitvoering te 

weigeren van aanvragen die onvolledig of onduidelijk zijn of 

waarvan de echtheid niet vaststaat, zoals bepaald in het 

Algemeen Reglement van de Verrichtingen.][gewijzigd op 19 

maart 2018] 

Wanneer de klant via mobile banking een nieuwe begunstigde 
toevoegt aan zijn lijst begunstigden, zullen voor 
overschrijvingsopdrachten naar deze begunstigde slechts na 
24 uur de hiervoor vermelde limieten van toepassing zijn voor 
begunstigden opgenomen in de “lijst begunstigden”. 



begunstigden opgenomen in de “lijst begunstigden”. 
 
Alle bovenvermelde limieten gelden afzonderlijk per soort 
toestel(len) waarop de klant een applicatie van AXA mobile 
banking heeft geïnstalleerd (bv. voor de smartphone(s), voor 
de tablet computer(s), …). 
Van zodra door een betalingsopdracht één van deze limieten 
wordt overschreden, wordt de opdracht niet uitgevoerd. 
 
Deze limieten kunnen niet gewijzigd worden, noch verhoogd 
noch verlaagd. 
 

 

Alle bovenvermelde limieten gelden afzonderlijk per soort 
toestel(len) waarop de klant een applicatie van AXA mobile 
banking heeft geïnstalleerd (bv. voor de smartphone(s), voor 
de tablet computer(s), …). 
Van zodra door een betalingsopdracht één van deze limieten 
wordt overschreden, wordt de opdracht niet uitgevoerd. 
 
De voor de klant geldende limieten zijn consulteerbaar in 
Homebanking maar kunnen niet aangepast worden in 
Homebanking.  

 

 
 

 
 

Sinds 11 december 2017 is een nieuwe versie van het reglement beleggingsdiensten, homebanking en mobile banking in 
werking getreden.  Het reglement beleggingsdiensten voorziet een betere beleggersbescherming en een nieuw aanbod.  De 
wijzigingen in het reglement beleggingsdiensten hebben ook een uitbreiding van de functionaliteiten van het reglement 
homebanking en mobile banking tot gevolg.  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Sinds 16 oktober 2017 is een nieuwe versie van het reglement kredietkaarten in werking getreden. 

De nieuwe kredietkaart voor professionelen Visa4pro vervangt nu de Mastercard Business.  

Bijgevolg werden de artikels 2 en 5 van het reglement kredietkaarten aangepast.  

De reglementen zijn beschikbaar bij uw AXA Bankagent en op www.axabank.be/nl/juridische-info/algemeen-reglement-
verrichtingen. 

U kunt altijd schriftelijk en kosteloos uw klantenrelatie met de bank of de diensten waarop de wijzigingen van toepassing zijn, 
stopzetten.  

Maakt u hiervan geen gebruik, dan gaan we ervan uit dat u akkoord bent met de aanpassingen. 

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 15 oktober 2017. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf  16 oktober 2017.  
 
Versies tot 15 oktober 2017 Versies vanaf 16 oktober 2017 

Bijlage 5 : Reglement kredietkaarten 

Artikel 2: Beschrijving van de dienst ‘kredietkaarten’ 
2.2.   De hiernavolgende bepalingen gelden voor :  
 
- de Visa Classic Card 
- de Visa Premiumplus 
- de Golden Mastercard (wordt niet meer 
 gecommercialiseerd, geldt enkel nog voor kaarten in  
omloop tot de vervaldag)  
- de Mastercard Business. 
 
Voor het beheer van de verrichtingen met de kaart doet de 
Bank beroep op de Vennootschap. 
 
Artikel 5: Limieten en kasfaciliteit op de zichtrekening 
 
5.1 Uitgavenlimieten 
 
De klant kan op elk ogenblik via homebanking, AXA mobile 
banking service of via zijn agentschap, aanvragen om deze 
limiet voor zijn VISA kaart (verbonden aan een rekening 
waarvoor dit toegelaten is) te wijzigen, tijdelijk of op 
permanente basis.  
 
 
 
De Bank zal de aanvraag onderzoeken en de klant meedelen 

Artikel 2: Beschrijving van de dienst ‘kredietkaarten’ 
2.2.   De hiernavolgende bepalingen gelden voor :  
 
- de Visa Classic Card 
- de Visa Premiumplus 
- de Visa4pro 
- de Mastercard Business (wordt vanaf 1 oktober 2017 niet 
meer aangeboden; geldt enkel nog voor kaarten in omloop). 
 
 
Voor het beheer van de verrichtingen met de kaart doet de 
Bank beroep op de Vennootschap. 
 
Artikel 5: Limieten en kasfaciliteit op de zichtrekening 
 
5.1 Uitgavenlimieten 
 
De klant kan op elk ogenblik via homebanking, AXA mobile 
banking service of via zijn agentschap, aanvragen om deze 
limiet voor zijn VISA kaart (verbonden aan een rekening 
waarvoor dit toegelaten is) te wijzigen, tijdelijk of op 
permanente basis.  
Voor een Visa4pro gekoppeld aan een Account4pro , kan 
deze aanvraag enkel gebeuren via het agentschap. 
 
De Bank zal de aanvraag onderzoeken en de klant meedelen 



via mail of zijn aanvraag al dan niet werd aanvaard. 

 

via mail of zijn aanvraag al dan niet werd aanvaard. 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Op 9 oktober 2017 is een nieuwe versie van het reglement AXA bankkaart in werking getreden. 

De bankkaarten worden vanaf deze datum naar huis gestuurd. Indien de bank over het GSM nummer van de klant beschikt, 
dan ontvangt de klacht bij de aanvraag van de nieuwe bankkaart een sms en dan kan de geheime code telefonisch gekozen 
worden. 

Als gevolg van die nieuwe verzendwijze wijzigen de artikels 2,3,7 en 8 van het reglement AXA bankkaart. 

De reglementen zijn beschikbaar bij uw AXA Bankagent en op www.axabank.be/nl/juridische-info/algemeen-reglement-
verrichtingen. 

U kunt altijd schriftelijk en kosteloos uw klantenrelatie met de bank of de diensten waarop de wijzigingen van toepassing zijn, 
stopzetten.  

Maakt u hiervan geen gebruik, dan gaan we ervan uit dat u akkoord bent met de aanpassingen. 

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 8 oktober 2017. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf  9 oktober 2017.  
 
Versies tot 8 oktober 2017 Versies vanaf 9 oktober 2017 

Bijlage 3 : Reglement AXA bankkaart 

Artikel 2: Beschrijving van de AXA bankkaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.  Door middel van zijn AXA bankkaart kan de klant 

respectievelijk de kaarthouder toegang krijgen tot 
publiek toegankelijke geld- en bankautomaten, 
AXA-selfservice-toestellen en betaalterminals in 
binnen- en buitenland om aldus bankbiljetten op te 
nemen en betalingen uit te voeren en tot 
homebanking en AXA mobile banking service, 
volgens de gebruiksvoorwaarden en modaliteiten 
hierna bepaald. 

 
2.2.   De volgende diensten of functionaliteiten kunnen 

begrepen zijn in de AXA bankkaart: 
- Bancontact; 
- Maestro/Cirrus; 
- selfservice 
- homebanking 
- AXA mobile banking service 

 
 
Maestro kan slechts ter beschikking gesteld worden 
op een kaart die reeds voorzien is van Bancontact.  
Selfservice is steeds voorzien op iedere kaart. De 
functionaliteiten homebanking en AXA mobile 
banking service dienen geactiveerd te worden zoals 
bepaald in de toepasselijke reglementen.  

 

Artikel 2: Beschrijving van de AXA bankkaart 

2.1.  De kaart wordt met de post verstuurd naar het 

laatste door de klant, respectievelijk de kaarthouder 

aan de Bank opgegeven adres. 

 

Als de geldigheidsduur van een kaart verlopen is, 

zal een nieuwe kaart aangemaakt worden, die 

eveneens met de post zal verstuurd worden naar 

dat laatste opgegeven adres. De nieuwe kaart en 

het gebruik ervan zijn eveneens onderworpen aan 

de bepalingen van dit reglement. 

2.2.   Door middel van zijn AXA bankkaart kan de klant 

respectievelijk de kaarthouder toegang krijgen tot 

publiek toegankelijke geld- en bankautomaten, 

AXA-selfservice-toestellen en betaalterminals in 

binnen- en buitenland om aldus bankbiljetten op te 

nemen en betalingen uit te voeren en tot 

homebanking en AXA mobile banking service, 

volgens de gebruiksvoorwaarden en modaliteiten 

hierna bepaald. 

De volgende diensten of functionaliteiten kunnen 

begrepen zijn in de AXA bankkaart: 

- Bancontact; 
- Maestro/Cirrus; 
- selfservice 
- homebanking 
- AXA mobile banking service 

 
Maestro kan slechts ter beschikking gesteld worden 
op een kaart die reeds voorzien is van Bancontact.  
Selfservice is steeds voorzien op iedere kaart. De 
functionaliteiten homebanking en AXA mobile 
banking service dienen geactiveerd te worden zoals 
bepaald in de toepasselijke reglementen. 



 
Artikel 3: Toegang en beveiliging 

3.1.   Om de klant respectievelijk de kaarthouder toe te 

laten gebruik te maken van zijn AXA bankkaart 

middels de terminals en betaalautomaten die 

daarvoor technisch en overeenkomstig het 

reglement in kwestie in aanmerking komen, 

ontvangt hij persoonlijk een mededeling omtrent 

een persoonlijke geheime code, die onlosmakelijk 

verbonden is met de AXA bankkaart die hem wordt 

afgeleverd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige toestellen waaronder binnenlandse 
geldautomaten en selfservicetoestellen van AXA 
laten de klant respectievelijk de kaarthouder toe zelf 
de geheime code te wijzigen. Ook in dat geval moet 
hij de geheimhouding nauwlettend in acht nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
3.2.   Het gebruik van de kaart door middel van Mobile 

Banxafe is sinds 1 januari 2017 niet meer mogelijk. 
 
3.3.   Mocht de klant respectievelijk kaarthouder zijn 

geheime code vergeten zijn, dan kan hij, indien de 
kaart gekoppeld is aan een zichtrekening, deze 
steeds opnieuw aanvragen via zijn agentschap of 
schriftelijk bij de dienst Rekeningbeheer en Cards 
(interne postcode B42/490) van de Bank, 
Grotesteenweg 214, 2600 Berchem. Hij zal dan 
terug een persoonlijke mededeling ontvangen 
omtrent zijn nieuwe persoonlijke geheime code. 

 
7.2. Rechten en verplichtingen in hoofde van de klant 
respectievelijk de kaarthouder 
 
1°- De klant respectievelijk de kaarthouder zal zich, voor het 
hem overhandigen van zijn kaart, moeten aanbieden in het 
agentschap waar zijn zichtrekening is gedomicilieerd. Voor 
houders van een start2bank zichtrekening wordt de kaart per 
post aan de klant bezorgd. 
 
 
 

 

Artikel 3: Toegang en beveiliging 
 
3.1.   Om de klant respectievelijk de kaarthouder toe te 

laten gebruik te maken van zijn AXA bankkaart 
middels de terminals en betaalautomaten die 
daarvoor technisch en overeenkomstig het 
reglement in kwestie in aanmerking komen, 
ontvangt hij persoonlijk een mededeling omtrent 
een persoonlijke geheime code, die onlosmakelijk 
verbonden is met de AXA bankkaart die hem wordt 
afgeleverd. 
 
Indien de klant, respectievelijk de kaarthouder een 
geldig GSM nummer heeft opgegeven aan de 
Bank, zal hij, wanneer hij een nieuwe kaart 
aanvraagt, eerst een sms-bericht ontvangen met de 
procedure voor de registratie van de persoonlijke 
geheime code die hij zelf kiest. 
Hij dient daartoe een opgegeven inbelnummer te 
bellen, tegen het tarief dat voor dergelijke 
telefoongesprekken wordt aangerekend door zijn 
telecomoperator. 
Van zodra de klant deze registratie succesvol 
beëindigd heeft, wordt de aangevraagde kaart 
aangemaakt en vervolgens met de post verstuurd 
naar het laatste door de klant, respectievelijk de 
kaarthouder opgegeven adres. 
Zowel bij de aanmaak van de geheime code als bij 
het gebruik van de kaart nadien, blijft het geheime 
karakter van de code verzekerd. 
 
Indien de registratie niet succesvol kan beëindigd 
worden of indien de Bank niet beschikt over een 
geldig GSM nummer van de klant, respectievelijk 
de kaarthouder, zal de persoonlijke geheime code 
met de post verstuurd worden naar het laatste door 
de klant, respectievelijk de kaarthouder opgegeven 
adres. 
 
Sommige toestellen waaronder binnenlandse 
geldautomaten en selfservicetoestellen van AXA 
laten de klant respectievelijk de kaarthouder toe zelf 
de geheime code te wijzigen. Ook in dat geval moet 
hij de geheimhouding nauwlettend in acht nemen. 
 
Wanneer de klant, respectievelijk de kaarthouder 
zelf een geheime code kiest of zijn geheime code 
wijzigt, dient hij erop toe te zien geen te 
gemakkelijke of voor de hand liggende code te 
kiezen. 
 

3.2.   Het gebruik van de kaart door middel van Mobile 
Banxafe is sinds 1 januari 2017 niet meer mogelijk. 

 
3.3.   Mocht de klant respectievelijk kaarthouder zijn 

geheime code vergeten zijn, dan kan hij steeds een 
nieuwe pincode aanvragen via zijn agentschap of 
via mail naar customerservice.cards@axa.be.  
De nieuwe geheime code zal met de post verstuurd 
worden naar het laatste door de klant 
respectievelijk de kaarthouder opgegeven adres. 

  

 

 

7.2. Rechten en verplichtingen in hoofde van de klant 

respectievelijk de kaarthouder 

 

1°- De kaart wordt met de post naar de klant, respectievelijk 

de kaarthouder, gestuurd op het laatste door hen aan de 



 
 
- Hij zal bij ontvangst van het bericht waarop zijn geheime 

code medegedeeld wordt, al het nodige doen om het geheime 

karakter van deze code te waarborgen door deze van buiten 

te leren, het bericht van mededeling onmiddellijk te 

vernietigen, én zo snel mogelijk de medegedeelde code te 

wijzigen op één van de toestellen die hiervoor zijn uitgerust 

(binnenlandse geldautomaten & selfservice toestellen van 

AXA). 

 

 

-Bij het wijzigen van een geheime code, kiest hij een nieuwe 

code die voor derden niet al te veel voor de hand ligt, zoals 

bvb. een deel van de geboortedatum, de postcode van de 

gemeente, een deel van een telefoonnummer, enz. 

- Hij zal nooit zijn geheime code aan een derde mededelen 

zelfs niet aan een bekende, een volmachtdrager, 

echtgeno(o)t(e) of een familielid.   

 

 

- Hij zal de geheime code nooit bewaren samen met de AXA 

bankkaart en zal deze nergens opschrijven, ook niet in één of 

andere gecodeerde vorm of opslaan in computer bestanden.  

 

 

8°- De klant en de kaarthouder kunnen bij vernieuwing van 

een kaart die op vervaldag zal komen, de nieuwe kaart 

afhalen in het verkooppunt waar de betrokken rekening 

gedomicilieerd is. Zij moeten bij ontvangst van de nieuwe 

kaart de vorige kaart vernietigen door ze in stukken te 

knippen.  

 
Artikel 8: Verlies, diefstal en onrechtmatig of niet-
toegestaan gebruik van de kaart 
 
8.1. Melding bij CARDSTOP 
… 
De kaarten die de klant, respectievelijk de kaarthouder, door 

CARDSTOP laat blokkeren, worden onherroepelijk 

geannuleerd. De procedure voor vervanging van de kaart 

wordt onmiddellijk aangevat, tenzij de klant uitdrukkelijk aan 

CARDSTOP meldt dat hij geen nieuwe kaart wenst. 

 

Bank opgegeven adres 

… 

- Hij zal bij ontvangst per sms-bericht van het bericht waarop 

zijn geheime code medegedeeld wordt, onmiddellijk de 

registratie van zijn zelfgekozen geheime code vervolledigen 

en het initiële bericht van mededeling onmiddellijk 

verwijderen. Hij zal bij ontvangst met de post van het bericht 

waarop zijn geheime code medegedeeld wordt, al het nodige 

doen om het geheime karakter van deze code te waarborgen 

door deze van buiten te leren, het bericht van mededeling 

onmiddellijk te vernietigen, én zo snel mogelijk de 

medegedeelde code te wijzigen op één van de toestellen die 

hiervoor zijn uitgerust (binnenlandse geldautomaten & 

selfservice toestellen van AXA). 

-Bij het kiezen of wijzigen van een geheime code, kiest hij een 

nieuwe code die voor derden niet al te veel voor de hand ligt, 

zoals bvb. een deel van de geboortedatum, de postcode van 

de gemeente, een deel van een telefoonnummer, enz. 

- Hij zal nooit zijn geheime code aan een derde mededelen 

zelfs niet aan een bekende, een volmachtdrager, 

echtgeno(o)t(e) of een familielid.  Het ingeven via IVR van 

een nieuwe pincode in het kader van de aanvraag van een 

nieuwe AXA bankkaart ter registratie van deze geheime code, 

wordt niet beschouwd als het doorgeven of meedelen van de 

zijn geheime code, gezien de door de klant gekozen nieuwe 

pincode nergens wordt opgeslagen. 

- Hij zal de geheime code nooit bewaren samen met de AXA 

bankkaart en zal deze nergens opschrijven, ook niet in één of 

andere gecodeerde vorm of opslaan in computer bestanden. 

Het ingeven via IVR van een zelfgekozen geheime code, in 

het kader van de aanvraag van een nieuwe AXA bankkaart 

ter registratie van deze geheime code, wordt niet beschouwd 

als het ergens noteren van de geheime code, gezien de door 

de klant gekozen nieuwe pincode nergens wordt opgeslagen. 

8°- In geval van vernieuwing van een kaart die op vervaldag is 

gekomen, zal een nieuwe kaart worden opgestuurd met de 

post naar het laatste door de klant, respectievelijk de 

kaarthouder opgegeven adres. Zij moeten bij ontvangst van 

de nieuwe kaart de vorige kaart vernietigen door ze in stukken 

te knippen en de nieuwe kaartonmiddellijk voorzien van hun 

handtekening op de daartoe voorziene strook. 

Artikel 8: Verlies, diefstal en onrechtmatig of niet-
toegestaan gebruik van de kaart 
 
8.1. Melding bij CARDSTOP 
… 
De kaarten die de klant, respectievelijk de kaarthouder, door 
CARDSTOP laat blokkeren, worden onherroepelijk 
geannuleerd. De procedure voor vervanging van de kaart 
wordt onmiddellijk aangevat, tenzij de klant uitdrukkelijk aan 
CARDSTOP meldt dat hij geen nieuwe kaart wenst. 
De nieuwe kaart zal met de post  verstuurd worden naar het 
laatste door de klant, respectievelijk de kaarthouder, 
opgegeven adres. De nieuwe kaart en het gebruik ervan zijn 
eveneens onderworpen aan de bepalingen van dit reglement. 

 

 

 

 

 
 



Op 15 mei 2017 werden, zoals elk jaar, het Algemeen Reglement van de Verrichtingen (ARV) en bijzondere reglementen 
(bijlagen) opnieuw ter registratie neergelegd.  

De klanten werden via de volgende tekst op hun rekeninguittreksel op de hoogte gebracht van deze wijzigingen : 

‘Registratie van het Algemeen Reglement van de Verrichtingen en de bijlagen 

Op 15 mei 2017 werden, zoals elk jaar, het Algemeen Reglement van de Verrichtingen (ARV) en de bijzondere reglementen 
(bijlagen) opnieuw ter registratie neergelegd. Daarbij werden alle wijzigingen sinds de vorige registratie in maart 2016, tekst 
aangeduid in de reglementen tussen vierkante haakjes, definitief opgenomen. Er werden ook enkele kleine wijzigingen, 
verbeteringen en aanvullingen doorgevoerd aan verschillende reglementen, meestal naar aanleiding van nieuwe 
functionaliteiten in onze online kanalen, homebanking en mobile banking. De belangrijkste aanpassing: op 15 mei 2017 werd 
de naam AXA Bank Europe gewijzigd naar AXA Bank Belgium. De maatschappelijke zetel wordt ook overgebracht naar 
Troonplein 1 in Brussel. De administratieve zetel blijft in Berchem. 

De nieuwe versies van de reglementen zijn in werking getreden op 15 mei 2017. De reglementen zijn beschikbaar bij uw 
AXA Bankagent en op www.axabank.be/nl/juridische-info/algemeen-reglement-verrichtingen. 

U kunt altijd schriftelijk en kosteloos uw klantenrelatie met de bank of de diensten waarop de wijzigingen van toepassing zijn, 
stopzetten.  

Maakt u hiervan geen gebruik, dan gaan we ervan uit dat u akkoord bent met de aanpassingen.’ 


