
 
 

Op 17 maart 2014 werden, zoals elk jaar, het Algemeen Reglement van de Verrichtingen (ARV) en bijzondere reglementen 
(bijlagen) opnieuw ter registratie neergelegd. Daarbij werden alle wijzigingen sinds de vorige registratie -aangeduid in de tekst 
tussen vierkante haakjes- definitief opgenomen. 

Verder werden er ook enkele kleine wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen doorgevoerd aan verschillende reglementen, 
o.a. naar aanleiding van nieuwe functionaliteiten van bepaalde diensten, zoals de ‘no pin’ functionaliteit voor de bankkaart. 

De nieuwe versies van de reglementen treden in werking op 17 maart 2014. 

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 16 maart 2014. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 17 maart 2014.  
De concrete wijzigingen  zijn onderlijnd . 
 
Versi es tot 16 maart  2014 Versi es vanaf  17 maart  2014 

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VE RRICHTINGEN 

Artikel 1.2: Identificatie - en informatieplicht van de klant  
 
1.2.3. Voor rechtspersonen is het identificatiedocument 
een kopie van de gecoördineerde statuten en een kopie van 
de publicatie in het Belgisch Staatsblad, of van elk ander 
officieel stuk, zonodig vertaald in een van de landstalen op 
kosten van de klant, waarin ook de naam, de voornaam en 
het adres voorkomt van de personen die de rechtspersoon 
mogen vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank, of als 
het om buitenlandse rechtspersonen gaat, de naam, de 
voornaam en het adres van de personen die belast zijn met 
het bestuur van de vestiging in België. Elke wijziging aan de 
statuten of aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet 
onverwijld aan de Bank schriftelijk worden medegedeeld.  
Daarenboven moeten de uiteindelijke begunstigden van een 
vennootschap altijd worden geïdentificeerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.7.     De klant en zijn lasthebbers moeten wijzigingen in  
hun rechtstoestand (burgerlijke staat, 
handelingsbekwaamheid, huwelijksvermogensstelsel,enz...) 
onverwijld schriftelijk meedelen aan hun agentschap of aan 
de maatschappelijke of administratieve zetel van de Bank en 
staven met bewijsstukken. Zij dragen alle gevolgen voor het 
niet tijdig mededelen van deze wijzigingen. 
 
 
Artikel 1.14: Verbintenissen van en opdrachten aan de 
      Bank 
 
 

Artikel 1.2: Identificatie - en informatieplicht van de klant  
 
1.2.3. Voor rechtspersonen is het identificatiedocument 

een kopie van de gecoördineerde statuten en een 
kopie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, 
of van elk ander officieel stuk, zonodig vertaald in 
een van de landstalen op kosten van de klant, 
waarin ook de naam, de voornaam en het adres 
voorkomt van de personen die de rechtspersoon 
mogen vertegenwoordigen ten aanzien van de 
Bank, of als het om buitenlandse rechtspersonen 
gaat, de naam, de voornaam en het adres van de 
personen die belast zijn met het bestuur van de 
vestiging in België. Elke wijziging aan de statuten of 
aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet 
onverwijld aan de Bank schriftelijk worden 
medegedeeld. Daarenboven moeten de 
uiteindelijke begunstigden van een vennootschap 
altijd worden geïdentificeerd. De personen die de 
rechtspersoon mogen vertegenwoordigen vullen 
hiertoe een verklaring m.b.t. de identiteit van de 
uiteindelijke begunstigde(n) in, dat hen door de 
Bank ter beschikking wordt gesteld en zorgen voor 
de nodige identiteitsdocumenten. Zij verbinden zich 
ertoe elke wijziging aan deze verklaring onmiddellijk 
schriftelijk aan de Bank mede te delen. 

 
1.2.7.     De klant en zijn lasthebbers moeten wijzigingen in  
hun rechtstoestand (burgerlijke staat, 
handelingsbekwaamheid, huwelijksvermogensstelsel, 
nationaliteit, wettelijk adres, enz...) onverwijld schriftelijk 
meedelen aan hun agentschap of aan de maatschappelijke of 
administratieve zetel van de Bank en staven met 
bewijsstukken. Zij dragen alle gevolgen voor het niet tijdig 
mededelen van deze wijzigingen. 
 
Artikel 1.14: Verbintenissen van en opdrachten aan de 
      Bank 
 
1.14.7.De klant kan slechts afzonderlijke 
overschrijvingsopdrachten geven aan de Bank. De Bank kan 
geen zogenaamde gebundelde overschrijvingsopdrachten 
uitvoeren. 
 

BIJLAGE 1 ZICHTREKENINGEN  
Artikel 1 : Definities  

_zichtrekening in deviezen: een zichtrekening in een andere 

Artikel 1 : Definities  

_zichtrekening in deviezen: een zichtrekening in een andere 



munt dan de euro die in beperkte mate kan worden gebruikt 
voor het uitvoeren van betalingstransacties. Met de term 
‘zichtrekening’ worden in dit reglement zowel de 
zichtrekening, als de handelsrekening als de zichtrekening 
in deviezen bedoeld, behalve wanneer dit uitdrukkelijk 
anders bepaald wordt. 

 

Artikel 4: Betalingstransacties op de zichtrekening  

4.4. Overschrijvingen  

De klant kan aan de Bank overschrijvingsopdrachten geven,  
via homebanking, via AXA mobile banking service en via 
Selfservice of door middel van papieren overschrijvingen af te 
geven op het agentschap. 

 

munt dan de euro die in beperkte mate kan worden gebruikt 
voor het uitvoeren van betalingstransacties. Met de term 
‘zichtrekening’ worden in dit reglement zowel de 
zichtrekening, voornamelijk gebruikt door klanten voor 
betalingstransacties buiten hun bedrijfs- of 
beroepswerkzaamheden, als de handelsrekening als de 
zichtrekening in deviezen bedoeld, behalve wanneer dit 
uitdrukkelijk anders bepaald wordt. 

Artikel 4: Betalingstransacties op de zichtrekening  

4.4. Overschrijvingen  

De klant kan aan de Bank afzonderlijke 
overschrijvingsopdrachten geven,  via homebanking, via AXA 
mobile banking service en via Selfservice of door middel van 
papieren overschrijvingen af te geven op het agentschap. 

 

Bijlage 3 : REGLEMENT AXA BANKKAART  
Artikel 4 : verrichtingen met AXA bankkaart  
 
4.2.2. Info rekeningen 
 
De klant respectievelijk de kaarthouder kan via selfservice het 
saldo van zijn rekeningen consulteren, evenals een overzicht 
van de laatste verrichtingen (historiek) of detail van deze 
verrichtingen. De verrichtingen die in de toekomst uitgevoerd 
zullen worden (overschrijvingen met gewenste 
uitvoeringsdatum in de toekomst) kunnen eveneens in een 
overzicht en in detail geconsulteerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deze informatie kan telkens afgeprint worden. 
De klant kan de geweigerde verrichtingen raadplegen. 
 
 
4.2.3. Overschrijvingen 
 

Artikel 4 : verrichtingen met AXA bankkaart  
 
4.2.2. Info rekeningen 
 
De klant respectievelijk de kaarthouder kan via selfservice het 
saldo consulteren van de zicht- en spaarrekeningen 
aangehouden in euro, waarvan hij (mede)titularis, 
volmachthebber of wettelijk beheerder is. 
Vereffende en geblokkeerde rekeningen worden niet getoond. 
 
Voor minderjarigen of volmachthebbers die geen titularis of 
medetitularis zijn, kan deze mogelijkheid beperkt worden, al 
dan niet in overeenstemming met instructies die daaromtrent 
aan de Bank werden gegeven door daartoe bevoegde 
personen. 
 
Via homebanking kan de meerderjarige handelingsbekwame 
klant zelf bepalen welke rekeningen hij via selfservice wenst 
te kunnen consulteren en gebruiken. 
 
De klant respectievelijk de kaarthouder kan tevens een 
overzicht van de laatste verrichtingen (historiek) op die 
rekeningen consulteren of detail van deze verrichtingen. De 
verrichtingen die in de toekomst uitgevoerd zullen worden 
(overschrijvingen met gewenste uitvoeringsdatum in de 
toekomst) kunnen eveneens in een overzicht en in detail 
geconsulteerd worden. Deze informatie kan telkens afgeprint 
worden. 
De klant kan de geweigerde verrichtingen raadplegen. 
 
4.2.3. Overschrijvingen 
 
… 
De klant respectievelijk kaarthouder kan via selfservice vanuit 
een spaarrrekening enkel een overschrijving, doch niet 
krachtens een doorlopende opdracht, invoeren naar een 
rekening bij de Bank op naam van dezelfde titularis(sen) als 
die van de opdrachtgevende rekening. Een overschrijving 
naar een spaarrekening bij de Bank waarvan de titularis ofwel 
de echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner van de 
titularis is ofwel een familielid tot en met de 2e graad, is niet 
mogelijk. 
 

4.2.4. Bestendige opdrachten  
 
 
 
 
4.4. Verrichtingen aan betaalterminals (bij handela ars) 
4.4.1. 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/Mister Cash (van het 
Worldline-netwerk), de dienst proton in België en/of de dienst 

4.2.4. Bestendige opdra chten  
… 
Een bestendige opdracht is niet mogelijk met een 
spaarrekening als opdrachtgevende rekening. 
 
4.4. Verrichtingen aan betaalterminals (bij handela ars) 
4.4.1. 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/Mister Cash (van het 
Worldline-netwerk), de dienst proton 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” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 5: Limieten en kasfaciliteit op de zichtrek ening of 
start2bank zichtrekening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 7: Rechten en verplichtingen m.b.t. de AXA 
Bankkaart 
7.1.Rechten en verplichtingen in hoofde van de Bank  
9°- De Bank behoudt zich het recht voor om de kaart  te 
blokkeren of ze door de geldautomaat of bankautomaat, het 
selfservicetoestel of de betaalterminal te laten inhouden of ze 
door de AXA Bankagent te laten opvragen om ze door te 
zenden naar de administratieve zetel van de Bank, telkens dit 
nuttig wordt geacht voor de veiligheid van het systeem of voor 
haar financiële belangen of die van de klant en onder meer in 
de volgende gevallen: 

… 
 
- wanneer de Bank weet of een vermoeden heeft van niet-
toegestaan of bedrieglijk gebruik van de kaart; 

 
 

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 5: Limieten en kasfaciliteit op de zichtrek ening of 
start2bank zichtrekening 

5.5. 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/Mister Cash 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. 
 
Artikel 7: Rechten en verplichtingen m.b.t. de AXA 
Bankkaart 
7.1. Rechten en verplichtingen in hoofde van de Ban k 
9°- De Bank behoudt zich het recht voor om de kaart  te 
blokkeren of ze door de geldautomaat of bankautomaat, het 
selfservicetoestel of de betaalterminal te laten inhouden of ze 
door de AXA Bankagent te laten opvragen om ze door te 
zenden naar de administratieve zetel van de Bank, telkens dit 
nuttig wordt geacht voor de veiligheid van het systeem of voor 
haar financiële belangen of die van de klant en onder meer in 
de volgende gevallen: 

… 

- wanneer de Bank weet of een vermoeden heeft van niet-
toegestaan of bedrieglijk gebruik van de kaart; dit geldt ook 
wanneer de klant en/of de kaarthouder verschillende keren no 
pin transacties betwist terwijl de kaart nog in zijn bezit is; 

… 



Al naargelang de omstandigheden kan de Bank, indien zich 
één van deze hypothesen voordoet, de toepassing Mobile 
Banxafe, homebanking of AXA mobile banking service 
afzonderlijk blokkeren. 

7.2. Rechten en verplichtingen in hoofde van de kla nt 
respectievelijk de kaarthouder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 8: Verlies, diefstal en onrechtmatig of nie t-
toegestaan gebruik van de kaart of van de mobiele 
telefoon. 

8.1. Melding bij CARDSTOP 

 
 
 
 
 
 
8.3. Mededeling van het verlies, de diefstal of het  
misbruik aan de Bank 
 

Al naargelang de omstandigheden kan de Bank, indien zich 
één van deze hypothesen voordoet, de toepassing Mobile 
Banxafe, de no pin functionaliteit, homebanking of AXA 
mobile banking service afzonderlijk blokkeren. 

7.2. Rechten en verplichtingen in hoofde van de kla nt 
respectievelijk de kaarthouder 

4°- Met het oog op de veiligheid van de AXA bankkaa rt, de 
GSM en de geheimhouding van de code of B-pincode zal de 
klant respectievelijk de kaarthouder volgende 
voorzorgsmaatregelen nemen: 

… 
- 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 4.4.1. 

Artikel 8: Verlies, diefstal en onrechtmatig of nie t-
toegestaan gebruik van de kaart of van de mobiele 
telefoon. 

8.1. Melding bij CARDSTOP 

… 
In geval van louter misbruik van de no pin functionaliteit op de 
kaart, kan de klant of kaarthouder geen contact opnemen met 
CARDSTOP voor de blokkering van deze functionaliteit. Dit 
kan hij enkel via de bank zoals bepaald in artikel 4.4.1. 

8.3. Mededeling van het verlies, de diefstal of het  
misbruik aan de Bank  
 
Misbruik enkel van de no pin functionaliteit, dat niet bij 
CARDSTOP kan gemeld worden, dient op dezelfde wijze aan 
de Bank gemeld te worden. 

 
REGLEMENT HOMEBANKING : BIJLAGE 1 BIJ HET REGLEMENT  AXA BANKKAART  

Artikel 4: Rekeningen en diensten beschikbaar in 
homebanking 
4.1.1. “Lijst rekeningen”  
 
De klant krijgt via deze menuknop een overzicht van de zicht- 
en spaarrekeningen aangehouden in euro, waarvan hij 
(mede)titularis, volmachthebber, beheerder, vruchtgebruiker 
of naakte eigenaar is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hij kan onmiddellijk het saldo van deze rekeningen 
consulteren, evenals de eventuele kredietlijnen. 
[Hij zal tevens de rekeningnaam zien die hij mogelijk aan een 
(rubriek)rekening heeft gegeven. Deze rekeningnaam wordt in 
een overschrijvingsopdracht niet gebruikt als naam van de 
opdrachtgever, doch is louter bedoeld als hulpmiddel voor de 
klant om de herkenbaarheid van zijn (rubriek)rekeningen te 
vergroten. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor vergissingen die zouden voortvloeien uit het gebruik van 
dergelijke rekeningnamen. 
De klant kan een rekeningnaam te allen tijde wijzigen of 
opheffen via zijn agentschap. 
 
 
 

Artikel 4: Rekeningen en diensten beschikbaar in 
homebanking 
4.1.1.“Lijst rekeningen”  
 
De klant krijgt via deze menuknop een overzicht van de zicht- 
en spaarrekeningen aangehouden in euro, waarvan hij 
(mede)titularis, volmachthebber of wettelijk beheerder is. 
Vereffende en geblokkeerde rekeningen worden niet getoond.  
 
Voor minderjarigen of volmachthebbers die geen titularis of 
medetitularis zijn, kan deze mogelijkheid beperkt worden, al 
dan niet in overeenstemming met instructies die daaromtrent 
aan de Bank werden gegeven door daartoe bevoegde 
personen. 
 
De meerderjarige handelingsbekwame klant kan zelf bepalen 
welke rekeningen hij via homebanking wenst te kunnen 
consulteren en gebruiken. 
 
Hij kan onmiddellijk het saldo van deze rekeningen 
consulteren, evenals de eventuele kredietlijnen. 
Hij zal tevens de rekeningnaam zien die hij mogelijk aan een 
(rubriek)rekening heeft gegeven. Deze rekeningnaam wordt in 
een overschrijvingsopdracht niet gebruikt als naam van de 
opdrachtgever, doch is louter bedoeld als hulpmiddel voor de 
klant om de herkenbaarheid van zijn (rubriek)rekeningen te 
vergroten. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor vergissingen die zouden voortvloeien uit het gebruik van 
dergelijke rekeningnamen. 
De klant kan een rekeningnaam te allen tijde wijzigen of 
opheffen via zijn agentschap. 
De klant kan op elk moment dergelijke rekeningnaam 
toevoegen, aanpassen of verwijderen. 
 



4.1.2.  “Overschrijvingen”  
 
Alle betalingsopdrachten met een spaarrekening of start2bank 
spaarrekening als opdrachtgevende rekening worden 
beheerst door het Reglement spaarrekeningen respectievelijk 
het Reglement start2bank spaarrekening met dien verstande 
dat via homebanking geen overschrijvingen mogelijk zijn van 
een spaarrekening naar een andere spaarrekening op naam 
van de echtgenoot of familielid t.e.m. de 2de graad van de 
titularis(sen), enkel naar een andere spaarrekening of 
zichtrekening op naam van dezelfde titularis(sen) als die van 
de opdrachtgevende spaarrekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.3.  Iedere overschrijvingsopdracht wordt in de “omslag 

financiële verrichtingen geplaatst. Deze kan dan 
later samen met alle eventuele andere financiële 
verrichtingen worden ondertekend voor doorsturing, 
zoals bepaald in artikel 4.1.3.  

Indien echter de begunstigde van een 
overschrijving niet opgenomen is in de lijst 
begunstigden zoals hierna bepaald in artikel 4.1.13. 
zal de overschrijving eerst afzonderlijk moeten 
worden ondertekend, zoals bepaald in artikel 8, met 
het oog op de registratie van de begunstigde, 
alvorens deze in de “omslag financiële 
verrichtingen” wordt bijgeplaatst voor effectieve 
ondertekening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. “Omslag financiële verrichtingen” 

4.1.3.1. Overschrijvingen, bestendige opdrachten en 
automatische spaaropdrachten komen automatisch 
in deze ‘wachtomslag’ terecht. Het voordeel voor de 
klant is dat hij, wanneer hij deze ondertekent voor 
uitvoering zoals bepaald in artikel 8, meerdere 
financiële verrichtingen ineens kan doorsturen voor 
uitvoering.  

4.1.10. “Bestendige opdrachten” 
 

 
 
4.1.10.3.  Iedere nieuwe bestendige opdracht wordt in de 
“omslag financiële verrichtingen” geplaatst. Deze kan dan 
later samen met alle eventuele andere financiële verrichtingen 
worden ondertekend voor doorsturing, zoals bepaald in artikel 
4.1.3. 
Indien echter de begunstigde van die bestendige opdracht 
niet op voorhand is geregistreerd, dan zal de nieuwe 
bestendige opdracht eerst afzonderlijk moeten worden 
ondertekend, zoals bepaald in artikel 8, met het oog op de 
registratie van die begunstigde, alvorens deze in de “omslag 
financiële verrichtingen” wordt bijgeplaatst voor effectieve 

4.1.2.  “Overschrijvingen”  
 
Tenzij anders bepaald hierna, worden alle 
betalingsopdrachten met een spaarrekening of start2bank 
spaarrekening als opdrachtgevende rekening beheerst door 
het Reglement spaarrekeningen respectievelijk het 
Reglement start2bank spaarrekening. 
 
De klant kan via homebanking vanuit een spaarrekening 
enkel een overschrijving, doch niet krachtens een 
doorlopende opdracht, invoeren naar een rekening bij de 
Bank op naam van dezelfde titularis(sen) als die van de 
opdrachtgevende rekening. Een overschrijving naar een 
spaarrekening bij de Bank waarvan de titularis ofwel de 
echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner van de 
titularis is ofwel een familielid tot en met de 2e graad, is niet 
mogelijk.  
 
4.1.2.3. Wanneer de klant een overschrijvingsopdracht 
heeft ingevoerd, heeft hij de keuze deze opdracht eerst in de 
“omslag financiële verrichtingen” te plaatsen of deze 
onmiddellijk te ondertekenen en door te sturen. 
 
4.1.2.4.  Iedere overschrijvingsopdracht die in de “omslag 
financiële verrichtingen” wordt geplaatst, kan dan later samen 
met eventuele andere financiële verrichtingen die erin 
geplaatst zijn worden ondertekend voor doorsturing, zoals 
bepaald in artikel 4.1.3.  
 
Indien echter de begunstigde van een overschrijving niet 
opgenomen is in de lijst begunstigden zoals hierna bepaald in 
artikel 4.1.13. zal de overschrijving eerst afzonderlijk moeten 
worden ondertekend, zoals bepaald in artikel 8, met het oog 
op de registratie van de begunstigde, alvorens deze in de 
“omslag financiële verrichtingen” kan worden bijgeplaatst voor 
effectieve ondertekening. 
 
 
4.1.2.5. Iedere overschrijvingsopdracht die de klant 
onmiddellijk wenst te ondertekenen, zoals bepaald in artikel 8, 
zal onmiddellijk doorgestuurd worden voor uitvoering. 
Indien echter de begunstigde van dergelijke overschrijving 
niet opgenomen is in de lijst begunstigden zoals hierna 
bepaald in artikel 4.1.13., zal tijdens het 
ondertekeningsproces aan de klant nog extra input gevraagd 
worden, zoals bepaald in artikel 8, met het oog op de 
registratie van de begunstigde, alvorens deze effectief 
ondertekend en doorgestuurd kan worden voor uitvoering. 
 
4.1.3. “Omslag financiële verrichtingen” 
 
4.1.3.1. Overschrijvingen die de klant heeft toegevoegd aan 
de “omslag financiële verrichtingen”,komen automatisch in 
deze ‘wachtomslag’ terecht. Het voordeel voor de klant is dat 
hij, wanneer hij deze ondertekent voor uitvoering, zoals 
bepaald in artikel 8, meerdere financiële verrichtingen tegelijk 
kan doorsturen voor uitvoering.  
 
 
4.1.10. “Bestendige opdrachten” 
… 
Een bestendige opdracht is niet mogelijk met een 
spaarrekening als opdrachtgevende rekening. 
 
4.1.10.3.  Iedere nieuwe bestendige opdracht wordt 
onmiddellijk ondertekend en doorgestuurd voor uitvoering 
zoals bepaald in artikel 4.1.2.5. 

 
 
 
 
 
 
 



ondertekening. 
 
4.1.11. Automatisch sparen 
4.1.11.3 Iedere nieuwe automatische spaaropdracht wordt in 
de “omslag financiële verrichtingen” geplaatst. Deze kan dan 
later samen met alle eventuele andere financiële verrichtingen 
worden ondertekend voor doorsturing, zoals bepaald in artikel 
4.1.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Tab “Sparen en beleggen” 
 
 
 

 
 
4.1.11. Automatisch sparen 
4.1.11.3 Iedere nieuwe automatische spaaropdracht wordt 
onmiddellijk ondertekend en doorgestuurd voor uitvoering 
zoals bepaald in artikel 4.1.2.5. 
 
 
4.1.16. “Beheer elektronisch bankieren” 
Via de menuknop “Beheer elektronisch bankieren” kan de 
klant per elektronisch kanaal (homebanking, selfservice,  
mobile banking phone en mobile banking tablet) bepalen 
welke rekeningen hij wenst te beheren en gebruiken. Voor 
mobile banking kan dit zelfs verschillen voor elk instrument 
waarop de klant mobile banking heeft geactiveerd. 
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor minderjarigen en 
handelingsonbekwamen die toegang hebben tot 
homebanking volgens de instructies van hun wettelijk(e) 
vertegenwoordiger(s). 
 
4.2. Tab “Sparen en beleggen” 
 
Via de Tab “Sparen en beleggen” heeft de klant: 
… 
*de mogelijkheid om voor gereglementeerde spaarrekeningen 
een rente-afrekening aan te vragen en vervolgens op te 
halen, op te slaan op zijn computer en eventueel te 
verwijderen 
 

Artikel 8 : Aanrekening van transacties en bewijs  
8.2. Aanrekening van betalingstransacties  
… 
Elke registratie van een begunstigde van een 
betalingstransactie, wanneer deze begunstigde nog niet 
geregistreerd was, of buiten een transactie om, 
ondertekend door het ingeven van de correcte cijfercode 
(RESPONSE), wordt geacht te zijn uitgevoerd met de 
toestemming van die klant. 
Deze cijfercode resulteert eveneens uit het samen gebruiken 
van de kaartlezer, de AXA bankkaart en de persoonlijke 
geheime code, volgens de instructies van het systeem en is 
gebaseerd op een een stuk van het rekeningnummer van de 
begunstigde al dan niet aangevuld met een aan de 
betalingstransactie gerelateerde cijfercode. 
Een en ander .maakt voor de toepassing van dit reglement de 
elektronische handtekening van de klant uit. 
 

Artikel 8 : Aanrekening van transacties en bewijs  
8.2. Aanrekening van betalingstransacties  
… 
Elke registratie van een nog niet geregistreerde begunstigde,  
(al dan niet in het kader van een betalingstransactie die de 
klant op dat ogenblik wenst te doen) , 
die ondertekend wordt door het ingeven van de correcte 
cijfercode (RESPONSE), wordt geacht te zijn uitgevoerd met 
de toestemming van die klant. 
Deze cijfercode resulteert eveneens uit het samen gebruiken 
van de kaartlezer, de AXA bankkaart en de persoonlijke 
geheime code, volgens de instructies van het systeem maar 
is tevens gebaseerd op een een stuk van het 
rekeningnummer van de begunstigde al dan niet aangevuld 
met een aan de betalingstransactie gerelateerde cijfercode. 
Een en ander .maakt voor de toepassing van dit reglement de 
elektronische handtekening van de klant uit. 
 
8.5. Aanrekening andere verrichtingen. 
 
Elke andere verrichting dan een betalings- of 
beleggingstransactie of elke aanvraag die via homebanking 
wordt uit- of ingevoerd tussen het door een klant 
overeenkomstig artikel 8.1. opstarten van een sessie en het 
afsluiten ervan, wordt geacht te zijn uitgevoerd met 
toestemming van die klant. 
 
 

REGLEMENT AXA MOBILE BANKING SERVICE : BIJLAGE  1 BIJ HET REGLEMENT 
HOMEBANKING  

Artikel 4: Diensten beschikbaar in mobile banking  
 
4.1. Functionaliteiten waarvoor de klant persoonlij k 
aangemeld moet zijn 
 
4.1.1.  “rekeningen” 
 
De klant kan via het menu-item ‘rekeningen’ het saldo 
consulteren van de zicht- en spaarrekeningen (aangehouden 
in euro), waarvan hij titularis, medetitularis (met volmacht), 
wettelijk vertegenwoordiger of volmachthebber is. 
Vereffende en geblokkeerde rekeningen worden niet getoond. 
Voor minderjarigen of volmachthebbers die geen titularis of 
medetitularis zijn, kan deze functionaliteit beperkt worden, al 
dan niet in overeenstemming met instructies die daaromtrent 
aan de Bank werden gegeven. 

Artikel 4: Diensten beschikbaar in mobile banking  
 
4.1. Functionaliteiten waarvoor de klant persoonlij k 
aangemeld moet zijn 
 
4.1.1.  “rekeningen” 
 
De klant kan via het menu-item ‘rekeningen’ het saldo 
consulteren van de zicht- en spaarrekeningen (aangehouden 
in euro), waarvan hij titularis, medetitularis (met volmacht), 
wettelijk vertegenwoordiger of volmachthebber is. 
Vereffende en geblokkeerde rekeningen worden niet getoond. 
Voor minderjarigen of volmachthebbers die geen titularis of 
medetitularis zijn, kan deze mogelijkheid beperkt worden, al 
dan niet in overeenstemming met instructies die daaromtrent 
aan de Bank werden gegeven door daartoe bevoegde 



 
 
 
 
 
 
 
Bij het consulteren van de rekeningen, kan men per rekening 
tevens de detailgegevens opvragen waardoor men een 
overzicht krijgt van de transacties. 
 

personen. 
 
Via homebanking kan de meerderjarige handelingsbekwame 
klant per toestel waarop mobile banking geactiveerd is, 
bepalen welke rekeningen hij wenst te kunnen consulteren en 
gebruiken. 
 
Bij het consulteren van de rekeningen, kan men per rekening 
tevens de detailgegevens opvragen waardoor men een 
overzicht krijgt van de transacties. 
 

BIJLAGE 7 : REGLEMENT SPAARREKENINGEN  
Artikel 2: Algemene bepalingen betreffende 
spaarrekeningen 
2.4. Overschrijvingen 

2.4.5.  De Bank behoudt zich het recht voor om 
overschrijvingsopdrachten, waarvoor geen 
voldoende fonds aanwezig is, niet uit te voeren. Bij 
onvoldoende beschikbaar saldo wordt de opdracht 
gedurende vijf bankwerkdagen aangeboden op de 
rekening. Na deze periode is de opdracht definitief 
vervallen. Indien de opdracht wordt uitgevoerd, dan 
wordt hij geacht te zijn uitgevoerd op de eerste dag 
dat hij werd aangeboden. Bij de uitvoering van de 
opdrachten wordt geen rekening gehouden met de 
volgorde waarin zij toekomen op de Bank. 

 
Artikel 3:  Gereglementeerde Spaarrekeningen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Beperkingen met betrekking tot verrichtingen m et 
een gereglementeerde spaarrekening 
 
3.5.1.  Overschrijvingen zijn alleen mogelijk: 
-    
 
 
naar een rekening bij de Bank op naam van de titularis, niet 
krachtens een bestendige opdracht uitgevoerd; 
-   naar een spaarrekening bij de Bank waarvan de 

Artikel 2: Algemene bepalingen betreffende 
spaarrekeningen 
2.4. Overschrijvingen 

2.4.5.  De Bank behoudt zich het recht voor om 
overschrijvingsopdrachten, waarvoor geen voldoende fonds 
aanwezig is, niet uit te voeren. Bij onvoldoende beschikbaar 
saldo wordt de opdracht gedurende vijf bankwerkdagen 
aangeboden op de rekening. Na deze periode is de opdracht 
definitief vervallen. Indien de opdracht wordt uitgevoerd 
binnen deze periode, heeft de overschrijvingsopdracht als 
valutadatum de datum van uitvoering. Bij de uitvoering van de 
opdrachten wordt geen rekening gehouden met de volgorde 
waarin zij toekomen op de Bank. 
 
 

Artikel 3:  Gereglementeerde Spaarrekeningen  

3.5. Gedetailleerde renteafrekening en calculator 
getrouwheidspremie 
 
3.5.1. Gedetailleerde renteafrekening 
 
Na elke uitbetaling van getrouwheidspremie en/of basisrente 
kan de klant gratis een gedetailleerde renteafrekening via 
homebanking of het agentschap aanvragen. Deze 
renteafrekening is beschikbaar vanaf de valutadatum van de 
uitbetaling (respectievelijk, 1 april, 1 juli, 1 september en 1 
januari). 
 
Dit document bevat een gedetailleerde berekening van de 
uitbetaalde getrouwheidspremie, alsook een overzicht van de 
getrouwheidspremies die nog niet verworven zijn. Bij de 
jaarlijkse renteafrekening op 1 januari wordt tevens een 
gedetailleerde berekening van de basisrente vermeld. 
 
3.5.2. Calculator getrouwheidspremie  
 
De Bank stelt een calculator ter beschikking van de klant die 
de impact van een afhaling of overschrijving van een bepaald 
bedrag op de lopende periodes voor de verwerving van de 
getrouwheidspremie simuleert.  
 
De calculator is beschikbaar via homebanking en in het 
agentschap. De Bank kan het gebruik van de calculator 
beperken tot één berekeningsaanvraag per dag per 
gereglementeerde spaarrekening. De Bank kan een in de 
tarieflijst vermelde kost aanrekenen, indien de klant per 
gereglementeerde spaarrekening meer dan 24 keer per 
kalender jaar of meer dan 2 maal per maand een 
berekeningsaanvraag doet. 
 
3.6. Beperkingen met betrekking tot verrichtingen m et 
een gereglementeerde spaarrekening 
 
3.6.1.  Conform de geldende fiscale bepalingen zijn enkel 
de volgende verrichtingen toegestaan op een 
gereglementeerde spaarrekening: 

- Opvraging in contanten 
- Overschrijving naar een rekening bij de Bank 

op naam van de titularis, niet krachtens een 
bestendige opdracht uitgevoerd; 



titularis ofwel de echtgeno(o)t(e) van de titularis is ofwel een 
familielid tot en met de 2e graad;  
-   
 
 
ten gunste van AXA Bank zelf, voor zover het afbetalingen 
van een lening of krediet betreft, de betaling van 
verzekeringspremies betreffende het spaardeposito, de 
aankoop van of intekening op effecten, de huurprijs van een 
kluis of het bewaarloon voor een effectenrekening. 
 
 

- Overschrijving naar een spaarrekening bij de 
Bank waarvan de titularis ofwel de 
echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende 
partner van de titularis is ofwel een familielid 
tot en met de 2e graad;  

- Overschrijving ten gunste van de Bank, voor 
zover het afbetalingen van een lening of 
krediet betreft, de betaling van 
verzekeringspremies betreffende het 
spaardeposito, de aankoop van of intekening 
op effecten, de huurprijs van een kluis of het 
bewaarloon voor een effectenrekening. 

 
Andere dan de hierboven vermelde verrichtingen zijn niet 
toegestaan, zo niet verliest de rekening de voordelen van een 
gereglementeerde spaarrekening, onder meer de vrijstelling 
en het tarief van de roerende voorheffing. De klant dient er 
bijgevolg voor te zorgen dat de verrichtingen m.b.t. de 
rekening in overeenstemming zijn met de toegelaten 
verrichtingen.  

BIJLAGE 9 : REGLEMENT BELEGGINGSDIENSTEN  
Artikel 1.5. Beoo rdeling van de geschiktheid  

Het beleggingsadvies dat de Bank geeft, betreft enkel advies 
met betrekking tot één of meerdere individuele transacties en 
houdt geen rekening met de effecten of de samenstelling van 
de effectenportefeuille die de klant reeds in zijn bezit heeft. 
De Bank verstrekt geen continu beleggingsadvies, dat erin 
zou bestaan de samenstelling van de portefeuille van de klant 
op continue basis in het oog te houden en desgevallend zou 
leiden tot een voorstel om te beleggen in eventueel voor de 
klant geschiktere beleggingen/posities dan dewelke hij op dat 
ogenblik aanhoudt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Bewaring van effecten op rekening 

2.3.12. Klanten die Amerikaanse belastingplichtigen  zijn  

 

De Bank is erkend als gekwalificeerde tussenpersoon 
(Qualified intermediary) in haar relatie tot de fiscale instanties 
van de Verenigde Staten van Amerika (VS).  

Tengevolge van dit statuut: 

- verstrekt de Bank geen inlichtingen aan de Amerikaanse 
belastingadministratie over klanten, zowel de rechts- als 
de natuurlijke personen, die de hoedanigheid hebben van 
belastingplichtigen in de VS; 

- houdt de Bank geen Amerikaanse financiële instrumenten 
in bewaring voor rekening van Amerikaanse 

Artikel 1.5. Beoordeling van de geschiktheid  

Het beleggingsadvies dat de Bank geeft, betreft enkel advies 
met betrekking tot één of meerdere individuele transacties en 
houdt geen rekening met de effecten of de samenstelling van 
de effectenportefeuille die de klant reeds in zijn bezit heeft. 
De Bank verstrekt geen continu beleggingsadvies, dat erin 
zou bestaan de samenstelling van de portefeuille van de klant 
op continue basis in het oog te houden en desgevallend zou 
leiden tot een voorstel om te beleggen in eventueel voor de 
klant geschiktere beleggingen/posities dan dewelke hij op dat 
ogenblik aanhoudt. 
Enkel ingeval de klant zelf advies vraagt over een eventuele 
verkoop van een bepaald effect of ingeval tijdens het 
verstrekken van beleggingsadvies de Bank merkt dat het in 
het belang is van de klant om een bepaald effect dat hij bezit 
te verkopen en te herbeleggen, kan de Bank de klant 
adviseren onder de volgende cumulatief te vervullen 
voorwaarden: 

- het advies is in het belang van de klant en laat hem 
potentieel toe om zijn vermogenstoestand te verbeteren 

- het advies gaat gepaard met het geven van de nodige 
correcte en duidelijke informatie over risico’s van het 
aanbevolen effect en de totale kostprijs van een herbelegging 
zodat de klant met kennis van zaken een 
beleggingsbeslissing kan nemen 

- het aanbevolen effect is geschikt voor de klant 

- het advies wordt voldoende gedocumenteerd en 
gemotiveerd. 
 
2.3. Bewaring van effecten op rekening  
 
 
2.3.12. Klanten die Amerikaanse belastingplichtigen  zijn  

Teneinde FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)-
rapporteringsverplichtingen aan de Amerikaanse fiscus te 
vermijden, zal de Bank haar relatie uit hoofde van onderhavig 
reglement met de klant stopzetten, met inachtname van een 
opzeggingsperiode van 2 maanden, van zodra zij verneemt 
dat de klant Amerikaans belastingplichtige is geworden. De 
effecten waarvoor de klant nog geen transfertinstructie heeft 
gegeven na verloop van deze periode, blijven steeds 
opvraagbaar bij de Bank via de agent. . Tot zolang zullen 
deze effecten of desgevallend het kapitaal van de 
ondertussen vervallen effecten en intresten of betaalbare 
dividenden door de bank louter worden bewaard, zonder dat 
ze bijkomende rente opleveren. De Bank behoudt zich het 
recht voor om bewaarkosten aan te rekenen volgens de 



belastingplichtigen. 
 

binnen de Bank gangbare tarieven voor bewaarlonen. Zij 
kunnen worden aangerekend op de tegenwaarde van de 
vervallen effecten, intresten en uitgekeerde dividenden. 

 
BIJLAGE 12 : REGLEMENT START2BANK SPAARREKENING  

Artikel 2: Kenmerken van de start2bank spaarrekening  
 

Artikel 2: Kenmerken van de s tart2bank spaarrekening  
2.7. Gedetailleerde renteafrekening en calculator 
getrouwheidspremie 
 
2.7.1. Gedetailleerde renteafrekening 
 
Na elke uitbetaling van getrouwheidspremie en/of basisrente 
kan de klant gratis een gedetailleerde renteafrekening 
aanvragen via homebanking. De klant kan ook een papieren 
exemplaar verkrijgen door een aanvraagmail te sturen naar 
contactcenter.productinfo@axa.be. Deze renteafrekening is 
beschikbaar vanaf de valutadatum van de uitbetaling 
(respectievelijk, 1 april, 1 juli, 1 september en 1 januari). 
 
Dit document bevat een gedetailleerde berekening van de 
uitbetaalde getrouwheidspremie, alsook een overzicht van de 
getrouwheidspremies die nog niet verworven zijn. Bij de 
jaarlijkse renteafrekening op 1 januari wordt tevens een 
gedetailleerde berekening van de basisrente vermeld. 
 
2.7.2. Calculator getrouwheidspremie  
 
De Bank stelt een calculator ter beschikking van de klant die 
de impact van een afhaling of overschrijving van een bepaald 
bedrag op de lopende periodes voor de verwerving van de 
getrouwheidspremie simuleert.  
 
De calculator is beschikbaar via homebanking. De Bank kan 
het gebruik van de calculator beperken tot één 
berekeningsaanvraag per dag per gereglementeerde 
spaarrekening. De Bank kan een in de tarieflijst vermelde kost 
aanrekenen, indien de klant per gereglementeerde 
spaarrekening meer dan 24 keer per kalender jaar of meer 
dan 2 maal per maand een berekeningsaanvraag doet. 
 

Artikel 3 : Verrichtingen op de sta rt2bank spaarrekening  
 

Artikel 3 : Verrichtingen op de start2bank spaarrek ening  
3.3. Geldopnemingen 
3.3.4. De Bank zal steeds de mogelijkheid hebben om 
opvragingen afhankelijk te stellen van een wachttijd van vijf 
kalenderdagen wanneer zij 1.250 EUR overtreffen en ze te 
beperken tot 2.500 EUR per halve maand. 
 

3.4. Overschrijvingen  
3.4.6.  De Bank zal overschrijvingsopdrachten waarvoor 
geen voldoende fonds aanwezig is, niet uitvoeren. Bij 
onvoldoende beschikbaar saldo wordt de opdracht gedurende 
vier bankwerkdagen aangeboden op de rekening. Na deze 
periode is de opdracht definitief vervallen. Indien de opdracht 
wordt uitgevoerd dan wordt hij geacht te zijn uitgevoerd op de 
eerste dag dat hij werd aangeboden. Bij de uitvoering van de 
opdrachten wordt geen rekening gehouden met de volgorde 
waarin zij toekomen op de Bank. 
 

3.4. Overschrijvingen  
3.4.6.  De Bank zal overschrijvingsopdrachten waarvoor 
geen voldoende fonds aanwezig is, niet uitvoeren. Bij 
onvoldoende beschikbaar saldo wordt de opdracht gedurende 
vier bankwerkdagen aangeboden op de rekening. Na deze 
periode is de opdracht definitief vervallen. Indien de opdracht 
wordt uitgevoerd binnen deze periode, heeft de 
overschrijvingsopdracht als valutadatum de datum van 
uitvoering. dan wordt hij geacht te zijn uitgevoerd op de eerste 
dag dat hij werd aangeboden. Bij de uitvoering van de 
opdrachten wordt geen rekening gehouden met de volgorde 
waarin zij toekomen op de Bank. 
 

BIJLAGE 11 : REGLEMENT MAXI -PREPAID 
 … 

Vanaf 1 juni 2014 kunnen er geen nieuwe kaarten meer 
worden aangevraagd.  
… 
Vanaf 1 januari 2015 is er geen vervanging van defecte of 
geblokkeerde kaarten meer mogelijk. Het eventueel saldo op 
de rekening zal kosteloos worden terugbetaald. De 
kaarthouder kan hiervoor een aanvraag indienen via de 
website overeenkomstig artikel 7.2.8°.  Ook de kost en voor de 
kaart zullen pro rata worden terugbetaald 
… 
Vanaf 1 juni 2014 is er geen hernieuwing van vervallen 



kaarten meer mogelijk. Het eventueel saldo op de rekening 
zal kosteloos worden terugbetaald. De kaarthouder kan 
hiervoor een aanvraag indienen via de website 
overeenkomstig artikel 7.2.8°.  
 
 

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

 

 


