Tarieflijst
deel 5 van 6: diverse kosten
tarieven geldig vanaf 1.9.2018

Kluizen
Voor zover beschikbaar in uw AXA bankagentschap
Type
A
B
C
D
E1
E2
F

Afmetingen in cm
Hoogte Breedte Diepte
<15
<50
40/50
15-24
<50
40/50
25-29
<50
40/50
30-49
<50
40/50
>=50
<50
40/50
<50
>=50
40/50
>=50
>=50
40/50

Jaarlijks tarief
54 EUR
64 EUR
74 EUR
84 EUR
94 EUR
94 EUR
104 EUR

Diverse kosten
Consulteer de tarieflijst kredieten voor het overzicht van de kosten voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming.
Historiek (per jaar)
10 EUR
Duplicaat, kopie (per document)
10 EUR
Attest, opzoeking (per attest / opzoeking)
50 EUR
Ongegronde of herhaalde aanvraag over privacy
50 EUR
Aanvraag voor terugvordering van een uitgevoerde transactie
50 EUR
Opgelet: door andere tussenpersonen aangerekende kosten (opzoekingen, commissies, …) worden doorgerekend.
Successiedossier (jaarlijks per dossier), verklaring derdenbeslag (per verklaring)
75 EUR
Onbruikbaar adres sinds 1 jaar
5 EUR per jaar
Debiteurenopvolging
7,50 EUR + portkosten
Bewaarloon opengebroken kluis
50 EUR/begonnen jaar

Slapende rekeningen en kluizen
wet van 24.7.2008
Opsporingskosten slapende rekeningen
Opsporingskosten slapende kluizen

10% van het bedrag op de
rekening(en), max. 200 EUR
100 EUR

Deviezenrekeningen
Deviezenrekeningen waarop minstens 5 jaar geen verrichting is gebeurd en
waarvan het saldo kleiner is dan 5 EUR

max. 5 EUR per jaar

Huurwaarborgen
Klassieke huurwaarborg (type 1)
Huurwaarborg met opbouwend deposito (type 2): eenmalige dossierkost bij toekenning

0 EUR
250 EUR

Basisbankdienst
Jaarlijkse bijdrage (vooruitbetaalbaar op 1 januari)

15,78 EUR, gratis voor jongeren
tot en met het kalenderjaar waarin
men 25 jaar wordt
De bijdrage is bij opzeg terugbetaalbaar in evenredigheid met het aantal gelopen maanden en volgt de maximale prijs, jaarlijks aangepast
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en vastgelegd bij Koninklijk Besluit.
- In deze bijdrage zijn alle wettelijk bepaalde minimumdiensten begrepen, beschreven in het Reglement zichtrekeningen.
- Vanaf 37ste manuele debetverrichting: 0,50 EUR per papieren Europese overschrijving, met uitzondering van overschrijving naar een
AXA spaarrekening.

De tarieflijst telt 6 delen: betalingsverkeer (deel 1), kredieten (deel 2), sparen (deel 3), beleggingen (deel 4), diverse kosten (deel 5) en AXA
Private Management (deel 6). De lijst bevat de tarieven van producten en diensten voor particulieren in het kader van hun transacties met
privaat oogmerk. Voor bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen, bijvoorbeeld over kredieten of producten en diensten voor
beroepsdoeleinden, kunt u terecht aan het loket. Alle tarieven zijn btw inbegrepen, tenzij anders vermeld. U hebt het recht een zichtrekening te
openen met een basisbankdienst, conform de voorwaarden bepaald in Hoofdstuk 8 van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht.
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