
 
 
 

Vanaf 6 oktober 2014 gelden een aantal nieuwe bijlagen van het algemeen reglement van de verrichtingen. 

                     

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 5 oktober 2014. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 6 oktoberi 2014.  
De concrete wijzigingen  zijn onderlijnd . 
 
Versies tot 5 oktober 2014  Versies vanaf 6 oktober 2014  

BIJLAGE 1 : REGLEMENT ZICHTREKENINGEN 

 

 

 

 

 

Artikel 4 : Betalingstransacties op de zichtrekenin g 

4.6. Domiciliëringen 

4.6.1. Het toestaan, opzeggen en consulteren van ee n 
domiciliëring 

4.6.1.2. Europese domiciliëring Core (B2C) 

• Blokkering/deblokkering mandaat of zichtrekening 
De klant kan de Bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap een blokkering door te voeren van een 
welbepaald mandaat gegeven aan een welbepaalde 
schuldeiser of een algehele blokkering op zijn zichtrekening 
voor alle Europese domiciliëringen door te voeren. 
In beide gevallen kan de klant de bank nadien verzoeken 
opnieuw over te gaan tot deblokkering. 

 
 
 
 
 
 
. 
 
• Lijst toegelaten schuldeisers/lijst niet-toegelaten 

schuldeisers 
… 
 
Een lijst van toegelaten of niet-toegelaten schuldeisers geldt 
slechts voor 1 zichtrekening. Bovendien kan voor 1 
zichtrekening slechts 1 lijst worden opgemaakt: hetzij een lijst 
van toegestane, hetzij een lijst van niet-toegestane 
schuldeisers. 
Indien de klant gebruik wenst te maken van deze 
mogelijkheid, is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van 

Artikel 1 : Definities 

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

Artikel 4 : Betalingstransacties op de zichtrekenin g 

4.6. Domiciliëringen 

4.6.1. Het toestaan, opzeggen en consulteren van ee n 
domiciliëring 

4.6.1.2. Europese domiciliëring Core (B2C) 

• Blokkering/deblokkering mandaat of zichtrekening 
De klant kan de Bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap een blokkering door te voeren van een 
welbepaald mandaat gegeven aan een welbepaalde 
schuldeiser of een algehele blokkering op zijn zichtrekening 
voor alle Europese domiciliëringen door te voeren. 
In beide gevallen kan de klant de bank nadien verzoeken 
opnieuw over te gaan tot deblokkering. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
doorvoeren van dergelijke blokkering op zijn zichtrekening. De 
Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
schade die de klant lijdt wanneer als gevolg van deze 
blokkering een betaling niet wordt uitgevoerd.][gewijzigd op 6 
oktober 2014] 

• Lijst toegelaten schuldeisers/lijst niet-toegelaten 
schuldeisers 

… 

Een lijst van toegelaten of niet-toegelaten schuldeisers geldt 
slechts voor 1 zichtrekening. Bovendien kan voor 1 
zichtrekening slechts 1 lijst worden opgemaakt: hetzij een lijst 
van toegestane, hetzij een lijst van niet-toegestane 
schuldeisers. 
Indien de klant gebruik wenst te maken van deze 
mogelijkheid, is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van 



zijn lijst. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen 
voortvloeien uit een onjuiste of onvolledige samenstelling van 
de lijst. 

 

• Maximumbedrag 
 

De klant kan de bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap, voor een welbepaald mandaat inningen via 
Europese domiciliering te beperken tot een bepaald bedrag, 
van zodra de betrokken schuldeiser een eerste correcte 
inning via dat mandaat heeft gedaan. Wanneer het bedrag 
van een inning dit maximumbedrag te boven gaat, zal de 
Bank de inning weigeren. 

 

 

 

 

• Frequentie 
… 

Enkel effectief gedebiteerde inningen, vanaf 16 december 
2013, worden in rekening gebracht bij de berekening van de 
frequentie. 

 

 

 

De Bank kan slechts rekening houden met de hiervoor 
beschreven door de klant verzochte lijsten, 
maximumbedragen en frequentie en vermijden dat de 
zichtrekening van de klant ten onrechte zou gedebiteerd 
worden, op de eerstvolgende vervaldatum van een lopend 
mandaat wanneer de klant zijn verzoek of wijziging van zijn 
verzoek minstens 1 bankwerkdag  voor die eerstvolgende 
vervaldatum laat invoeren.  Zoniet zal er slechts rekening mee 
kunnen gehouden worden vanaf de daaropvolgende 
vervaldatum. 
 

 

 

 

 

 
4.6.1.3. Europese domiciliëring Business-to-Busines s 
(B2B) 

• Blokkering/deblokkering mandaat of handelsrekening 
 

De klant kan de bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap een blokkering door te voeren van een 
welbepaald mandaat gegeven aan een welbepaalde 

zijn lijst. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen 
voortvloeien uit een onjuiste of onvolledige samenstelling van 
de lijst [of voor eventuele schade die de klant lijdt wanneer als 
gevolg van deze lijst een betaling niet wordt uitgevoerd.] 
[gewijzigd op 6 oktober 2014] 

• Maximumbedrag 
 

De klant kan de bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap, voor een welbepaald mandaat inningen via 
Europese domiciliering te beperken tot een bepaald bedrag, 
van zodra de betrokken schuldeiser een eerste correcte 
inning via dat mandaat heeft gedaan. Wanneer het bedrag 
van een inning dit maximumbedrag te boven gaat, zal de 
Bank de inning weigeren. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
invoeren van dergelijk maximumbedrag. De Bank kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de 
klant lijdt wanneer als gevolg van het door de klant 
opgegeven maximumbedrag een betaling niet wordt 
uitgevoerd.] [gewijzigd op 6 oktober 2014] 

• Frequentie 
… 

Enkel effectief gedebiteerde inningen, vanaf 16 december 
2013, worden in rekening gebracht bij de berekening van de 
frequentie. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
invoeren van dergelijke frequentie. De Bank kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de 
klant lijdt wanneer als gevolg van de door de klant opgegeven 
frequentie een betaling niet wordt uitgevoerd.]  [gewijzigd op 6 
oktober 2014] 

De Bank kan slechts rekening houden met de hiervoor 
beschreven door de klant verzochte lijsten, 
maximumbedragen en frequentie en vermijden dat de 
zichtrekening van de klant ten onrechte zou gedebiteerd 
worden, op de eerstvolgende vervaldatum van een lopend 
mandaat wanneer de klant zijn verzoek of wijziging van zijn 
verzoek minstens 1 bankwerkdag  voor die eerstvolgende 
vervaldatum laat invoeren.  Zoniet zal er slechts rekening mee 
kunnen gehouden worden vanaf de daaropvolgende 
vervaldatum. 
 
[De klant dient zorgvuldig om te gaan met het invoeren van 
bovenvermelde beperkingen aan zijn domiciliëring en er zich 
rekenschap van te geven dat deze aanleiding kunnen geven 
tot de weigering van inningen en desgevallend tot onbetaalde 
facturen of kostennota’s. De Bank kan nooit aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele schade die de klant hierdoor 
lijdt. Het doorvoeren van deze beperkingen geschiedt onder 
de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.] [gewijzigd 
op 6 oktober 2014] 
. 
 
4.6.1.3. Europese domiciliëring Business-to-Busines s 
(B2B) 

• Blokkering/deblokkering mandaat of handelsrekening 
 

De klant kan de bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap een blokkering door te voeren van een 
welbepaald mandaat gegeven aan een welbepaalde 



schuldeiser of een algehele blokkering op zijn 
handelsrekening voor alle Europese domiciliëringen door te 
voeren.  

In beide gevallen kan de klant de bank nadien verzoeken 
opnieuw over te gaan tot deblokkering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Maximumbedrag 
 

De klant kan de Bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap, voor een welbepaald mandaat inningen via 
Europese domiciliering te beperken tot een bepaald bedrag, 
van zodra de betrokken schuldeiser een eerste correcte 
inning via dat mandaat heeft gedaan. Wanneer het bedrag 
van een inning dit maximumbedrag te boven gaat, zal de 
Bank de inning weigeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Frequentie 
 

De klant kan de Bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap, voor een welbepaald mandaat inningen via 
Europese domiciliering te beperken tot een bepaalde 
frequentie (maandelijks, tweemaandelijks, trimestrieel, 
halfjaarlijks en jaarlijks), van zodra de betrokken schuldeiser 
een eerste correcte inning via dat mandaat heeft gedaan na 
15 december 2013. 

Inningen die niet aan deze frequentie voldoen zullen door de 
Bank geweigerd worden. 

Enkel gedebiteerde inningen worden in rekening gebracht bij 
de berekening van de frequentie. 

 

 
 
 
 
 
 
De Bank kan slechts rekening houden met de hiervoor 
beschreven door de klant verzochte maximumbedragen en 
frequentie en vermijden dat de handelsrekening van de klant 
ten onrechte zou gedebiteerd worden, op de eerstvolgende 
vervaldatum van een lopend mandaat, wanneer de klant zijn 
verzoek of wijziging van zijn verzoek minstens 1 bankwerkdag  
voor die eerstvolgende vervaldatum laat invoeren.  Zoniet zal 
er slechts rekening mee kunnen gehouden worden vanaf de 
daaropvolgende vervaldatum. 
 
 

schuldeiser of een algehele blokkering op zijn 
handelsrekening voor alle Europese domiciliëringen door te 
voeren.  

In beide gevallen kan de klant de bank nadien verzoeken 
opnieuw over te gaan tot deblokkering. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
doorvoeren van dergelijke blokkering op zijn handelsrekening. 
De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele schade die de klant lijdt wanneer als gevolg van 
deze blokkering een betaling niet wordt uitgevoerd.] [gewijzigd 
op 6 oktober 2014] 

• Maximumbedrag 
 

De klant kan de Bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap, voor een welbepaald mandaat inningen via 
Europese domiciliering te beperken tot een bepaald bedrag, 
van zodra de betrokken schuldeiser een eerste correcte 
inning via dat mandaat heeft gedaan. Wanneer het bedrag 
van een inning dit maximumbedrag te boven gaat, zal de 
Bank de inning weigeren. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
invoeren van dergelijk maximumbedrag. De Bank kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de 
klant lijdt wanneer als gevolg van het door de klant 
opgegeven maximumbedrag een betaling niet wordt 
uitgevoerd.] [gewijzigd op 6 oktober 2014] 

• Frequentie 
 

De klant kan de Bank verzoeken via homebanking of via zijn 
agentschap, voor een welbepaald mandaat inningen via 
Europese domiciliering te beperken tot een bepaalde 
frequentie (maandelijks, tweemaandelijks, trimestrieel, 
halfjaarlijks en jaarlijks), van zodra de betrokken schuldeiser 
een eerste correcte inning via dat mandaat heeft gedaan na 
15 december 2013. 

Inningen die niet aan deze frequentie voldoen zullen door de 
Bank geweigerd worden. 

Enkel gedebiteerde inningen worden in rekening gebracht bij 
de berekening van de frequentie. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
invoeren van dergelijke frequentie. De Bank kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de 
klant lijdt wanneer als gevolg van de door de klant opgegegen 
frequentie een betaling niet wordt uitgevoerd.] [gewijzigd op 6 
oktober 2014] 

De Bank kan slechts rekening houden met de hiervoor 
beschreven door de klant verzochte maximumbedragen en 
frequentie en vermijden dat de handelsrekening van de klant 
ten onrechte zou gedebiteerd worden, op de eerstvolgende 
vervaldatum van een lopend mandaat, wanneer de klant zijn 
verzoek of wijziging van zijn verzoek minstens 1 bankwerkdag  
voor die eerstvolgende vervaldatum laat invoeren.  Zoniet zal 
er slechts rekening mee kunnen gehouden worden vanaf de 
daaropvolgende vervaldatum. 
 
[De klant dient zorgvuldig om te gaan met het invoeren van 
bovenvermelde beperkingen aan zijn domiciliëring en er zich 



 
 
 
 
 

 

Artikel 14 : Opzegging 
 

14.5.De Bank heeft het recht om zichtrekeningen in euro en 

deviezen met een saldo tussen 0 en - 125 EUR waarop de 
klant gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren geen 
verrichtingen heeft uitgevoerd, automatisch af te sluiten. 

 

rekenschap van te geven dat deze aanleiding kunnen geven 
tot de weigering van inningen en desgevallend tot onbetaalde 
facturen of kostennota’s. De Bank kan nooit aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele schade die de klant hierdoor 
lijdt. Het doorvoeren van deze beperkingen geschiedt onder 
de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.] [gewijzigd 
op 6 oktober 2014] 
 
Artikel 14 : Opzegging 
 

14.5.De Bank heeft het recht om zichtrekeningen in euro 
en deviezen met een saldo tussen 0 en - 125 EUR 
waarop de klant gedurende twee achtereenvolgende 
kalenderjaren geen verrichtingen heeft uitgevoerd, 
automatisch af te sluiten. 
[De Bank heeft het recht om zichtrekeningen in euro en 
deviezen waarop door de klant sinds de opening van de 
rekening gedurende 6 maanden geen enkele transactie 
is uitgevoerd, automatisch af te sluiten.][gewijzigd op 6 
oktober 2014] 

 
BIJLAGE 2 : REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING  

 

 

 

 

 

Artikel 4 : Betalingstransactie op de start2bank 
zichtrekening 

4.6. Domiciliëringen 

4.6.1. Het toestaan, opzeggen en consulteren van ee n 
domiciliëring 

4.6.1.2. Europese domiciliëring Core (B2C) 

• Blokkering/deblokkering mandaat of zichtrekening 
 
De klant kan de Bank via homebanking verzoeken een 
blokkering door te voeren van een welbepaald mandaat 
gegeven aan een welbepaalde schuldeiser of een algehele 
blokkering door te voeren op zijn start2bank zichtrekening 
voor alle Europese domiciliëringen. De opzegging van de 
domiciliëring komt slechts tot stand van zodra de Bank de 
aanvraag tot opzegging heeft bevestigd aan de klant via mail.  

In beide gevallen kan de klant de Bank nadien verzoeken 
opnieuw over te gaan tot deblokkering. 

 

 
 
 
 
 
• Lijst toegelaten schuldeisers/lijst niet-toegelaten 

schuldeisers 
 
… 
Een lijst van toegelaten of niet-toegelaten schuldeisers geldt 
slechts voor 1 zichtrekening. Bovendien kan voor 1 
zichtrekening slechts 1 lijst worden opgemaakt: hetzij een lijst 

Artikel 1 : Defin ities  

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

Artikel 4 : Betalingstransactie op de start2bank 
zichtrekening 

4.6. Domiciliëringen 

4.6.1. Het toestaan, opzeggen en consulteren van ee n 
domiciliëring 

4.6.1.2. Europese domiciliëring Core (B2C) 

• Blokkering/deblokkering mandaat of zichtrekening 
 

De klant kan de Bank via homebanking verzoeken een 
blokkering door te voeren van een welbepaald mandaat 
gegeven aan een welbepaalde schuldeiser of een algehele 
blokkering door te voeren op zijn start2bank zichtrekening 
voor alle Europese domiciliëringen. De opzegging van de 
domiciliëring komt slechts tot stand van zodra de Bank de 
aanvraag tot opzegging heeft bevestigd aan de klant via mail.  

In beide gevallen kan de klant de Bank nadien verzoeken 
opnieuw over te gaan tot deblokkering. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
doorvoeren van dergelijke blokkering op zijn start2bank 
zichtrekening. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor eventuele schade die de klant lijdt wanneer als gevolg 
van deze blokkering een betaling niet wordt uitgevoerd.] 
[gewijzigd op 6 oktober 2014] 

• Lijst toegelaten schuldeisers/lijst niet-toegelaten 
schuldeisers 

… 

Een lijst van toegelaten of niet-toegelaten schuldeisers geldt 
slechts voor 1 zichtrekening. Bovendien kan voor 1 
zichtrekening slechts 1 lijst worden opgemaakt: hetzij een lijst 



van toegestane, hetzij een lijst van niet-toegestane 
schuldeisers. 

Indien de klant gebruik wenst te maken van deze 
mogelijkheid, is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van 
zijn lijst. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen 
voortvloeien uit een onjuiste of onvolledige samenstelling van 
de lijst. 

 

• Maximumbedrag 
 

De klant kan de bank via homebanking verzoeken voor een 
welbepaald mandaat inningen via Europese domiciliering te 
beperken tot een bepaald bedrag, van zodra de betrokken 
schuldeiser een eerste correcte inning via dat mandaat heeft 
gedaan. Wanneer het bedrag van een inning dit 
maximumbedrag te boven gaat, zal de Bank de inning 
weigeren. 

 

 

 

 

• Frequentie 
 

… 

Enkel effectief gedebiteerde inningen, vanaf 16 december 
2013, worden in rekening gebracht bij de berekening van de 
frequentie. 

 

 

 

De Bank kan slechts rekening houden met de hiervoor 
beschreven door de klant verzochte lijsten, 
maximumbedragen en frequentie en vermijden dat de 
rekening van de klant ten onrechte zou gedebiteerd worden, 
op de eerstvolgende vervaldatum van een lopend mandaat 
wanneer de klant zijn verzoek of wijziging van zijn verzoek 
minstens 1 bankwerkdag  voor die eerstvolgende vervaldatum 
laat invoeren. Zoniet zal er slechts rekening mee kunnen 
gehouden worden vanaf de daaropvolgende vervaldatum. 
 

 

 

 

 

Artikel 9 : Opzegging 
 
9.5.   De Bank heeft het recht om zichtrekeningen met 
een saldo tussen 0 en - 125 EUR waarop de klant gedurende 

van toegestane, hetzij een lijst van niet-toegestane 
schuldeisers. 

Indien de klant gebruik wenst te maken van deze 
mogelijkheid, is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van 
zijn lijst. De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen 
voortvloeien uit een onjuiste of onvolledige samenstelling van 
de lijst [of voor eventuele schade die de klant lijdt wanneer als 
gevolg van deze lijst een betaling niet wordt uitgevoerd.] 
[gewijzigd op 6 oktober 2014] 

• Maximumbedrag 
 

De klant kan de bank via homebanking verzoeken voor een 
welbepaald mandaat inningen via Europese domiciliering te 
beperken tot een bepaald bedrag, van zodra de betrokken 
schuldeiser een eerste correcte inning via dat mandaat heeft 
gedaan. Wanneer het bedrag van een inning dit 
maximumbedrag te boven gaat, zal de Bank de inning 
weigeren. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
invoeren van dergelijk maximumbedrag. De Bank kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de 
klant lijdt wanneer als gevolg van het door de klant 
opgegeven maximumbedrag een betaling niet wordt 
uitgevoerd.] [gewijzigd op 6 oktober 2014] 

• Frequentie 
 

… 

Enkel effectief gedebiteerde inningen, vanaf 16 december 
2013, worden in rekening gebracht bij de berekening van de 
frequentie. 

[De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het 
invoeren van dergelijke frequentie. De Bank kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de 
klant lijdt wanneer als gevolg van de door de klant opgegeven 
frequentie een betaling niet wordt uitgevoerd.] [gewijzigd op 6 
oktober 2014] 

De Bank kan slechts rekening houden met de hiervoor 
beschreven door de klant verzochte lijsten, 
maximumbedragen en frequentie en vermijden dat de 
rekening van de klant ten onrechte zou gedebiteerd worden, 
op de eerstvolgende vervaldatum van een lopend mandaat 
wanneer de klant zijn verzoek of wijziging van zijn verzoek 
minstens 1 bankwerkdag  voor die eerstvolgende vervaldatum 
laat invoeren.  Zoniet zal er slechts rekening mee kunnen 
gehouden worden vanaf de daaropvolgende vervaldatum. 
 
[De klant dient zorgvuldig om te gaan met het invoeren van 
bovenvermelde beperkingen aan zijn domiciliëring en er zich 
rekenschap van te geven dat deze aanleiding kunnen geven 
tot de weigering van inningen en desgevallend tot onbetaalde 
facturen of kostennota’s. De Bank kan nooit aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele schade die de klant hierdoor 
lijdt. Het doorvoeren van deze beperkingen geschiedt onder 
de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.] [gewijzigd 
op 6 oktober 2014] 
 
Artikel 9 : Opzegging 
 

9.5.   De Bank heeft het recht om zichtrekeningen met 



twee achtereenvolgende kalenderjaren geen verrichtingen 
heeft uitgevoerd, automatisch af te sluiten. 

een saldo tussen 0 en - 125 EUR waarop de klant 
gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren 
geen verrichtingen heeft uitgevoerd, automatisch af 
te sluiten. 
[De Bank heeft het recht om zichtrekeningen in 
euro en deviezen waarop door de klant sinds de 
opening van de rekening gedurende 6 maanden 
geen enkele transactie is uitgevoerd, automatisch 
af te sluiten.] op 6 oktober 2014] 

 
BIJLAGE 1 BIJ HET REGLEMENT AXA BANKKAART  : REGLEMENT HOMEBANKING  

Artikel 4 : Rekeningen en diensten beschikbaar in 
homebanking 

4.1.5.1. “Berichten” 

De Bank verstuurt de klant, die toegang heeft tot 
homebanking, belangrijke bankdocumenten in elektronische 
vorm naar zijn digitale postbus in homebanking. Ingeval de 
klant uitdrukkelijk via de agent of het contactcenter van de 
Bank (tel: 03/286.66.55) heeft aangegeven deze 
bankdocumenten op papier te willen ontvangen, dan zal hij 
deze zowel op papier als in zijn digitale postbus ontvangen. 
De klant die (om gelijk welke reden) zijn bankdocumenten op 
papier ontvangt en wil overschakelen op louter elektronische 
bankdocumenten, zal dit in homebanking steeds zelf kunnen 
aanduiden op het moment dat hij zijn digitale postbus opent. 
Hij kan dit tevens aan de agent of het contactcenter van de 
Bank (tel : 03/286.66.55.) vragen.  In zijn digitale postbus treft 
hij dan onmiddellijk alle elektronische bankdocumenten aan. 
Deze keuze “op papier” of “enkel digitaal” geldt voor het 
geheel van bankdocumenten zoals hieronder aangeduid. 

Met belangrijke bankdocumenten wordt ondermeer bedoeld:  

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

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

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

 

 

4.2.1. Globaal overzicht van de AXA produkten 

c. Documenten 

Naast borderellen die de effectieve uitvoering van 
beleggingstransacties bevestigen maakt de Bank ook 
borderellen op die verrichtingen bevestigen zoals omschreven 
in het Reglement Beleggingsdiensten. 

De klant kan via homebanking steeds uitdrukkelijk de keuze 
maken om bovenstaande borderellen op papier te ontvangen 
of via homebanking af te drukken en op te slaan 
(=elektronische borderellen). De keuze “via homebanking” 
heeft voor gevolg dat er geen borderellen, op papier zullen 
verstuurd worden. De keuze kan per effectenrekening 
afzonderlijk gemaakt worden en is steeds herroepelijk. 

Telkens de Bank het nodig acht, en minstens tweemaal per 
jaar, wordt aan de klant een overzicht van de effecten op de 

Artikel 4 : Rekeningen en  diensten beschikbaar in 
homebanking 

4.1.5.1. “Berichten” 

De Bank verstuurt de klant, die toegang heeft tot 
homebanking, belangrijke bankdocumenten in elektronische 
vorm naar zijn digitale postbus in homebanking. Ingeval de 
klant uitdrukkelijk via de agent of het contactcenter van de 
Bank (tel: 03/286.66.55) heeft aangegeven deze 
bankdocumenten op papier te willen ontvangen, dan zal hij 
deze zowel op papier als in zijn digitale postbus ontvangen. 
De klant die (om gelijk welke reden) zijn bankdocumenten op 
papier ontvangt en wil overschakelen op louter elektronische 
bankdocumenten, zal dit in homebanking steeds zelf kunnen 
aanduiden op het moment dat hij zijn digitale postbus opent. 
Hij kan dit tevens aan de agent of het contactcenter van de 
Bank (tel : 03/286.66.55.) vragen.  In zijn digitale postbus treft 
hij dan onmiddellijk alle elektronische bankdocumenten aan. 
Deze keuze “op papier” of “enkel digitaal” geldt voor het 
geheel van bankdocumenten zoals hieronder aangeduid. 

Met belangrijke bankdocumenten wordt ondermeer bedoeld:  

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

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

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

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

4.2.1. Globaal overzicht van de AXA produkten 

c. Documenten 

Naast borderellen die de effectieve uitvoering van 
beleggingstransacties bevestigen maakt de Bank ook 
borderellen op die verrichtingen bevestigen zoals omschreven 
in het Reglement Beleggingsdiensten. 

De klant kan via homebanking steeds uitdrukkelijk de keuze 
maken om bovenstaande borderellen op papier te ontvangen 
of via homebanking af te drukken en op te slaan 
(=elektronische borderellen). De keuze “via homebanking” 
heeft voor gevolg dat er geen borderellen, op papier zullen 
verstuurd worden. De keuze kan per effectenrekening 
afzonderlijk gemaakt worden en is steeds herroepelijk. 

Telkens de Bank het nodig acht, en minstens tweemaal per 
jaar, wordt aan de klant een overzicht van de effecten op de 
effectenrekening en/of kasbonrekening toegezonden. [Dit 



effectenrekening en/of kasbonrekening toegezonden 

 

 

 

Elektronische borderellen en overzichten van 
effectenrekening blijven gedurende minstens 1 jaar in 
homebanking ter beschikking van de klant. De klant kan ze 
gedurende deze periode afdrukken en opslaan. Indien na 1 
jaar deze documenten niet meer beschikbaar zouden zijn, kan 
de klant steeds een duplicaat aanvragen via de agent tegen 
het in de tarieflijst vermelde tarief. 

 

4.3. Tab kredieten 

 

overzicht wordt naar de digitale postbus gestuurd, tenzij de 
klant uitdrukkelijk heeft aangegeven via de agent of het 
contactcenter van de Bank (03/286.66.55) dit overzicht nog 
op papier te willen ontvangen. Desgevallend ontvangt hij dit 
overzicht zowel op papier als digitaal. Voor het overige 
verwijst de Bank naar de bepalingen van artikel 4.1.5. van 
onderhavig reglement] [gewijzigd op 6 oktober 2014] 

Elektronische borderellen en overzichten van 
effectenrekening in de digitale postbus blijven gedurende 
minstens 1 jaar in homebanking ter beschikking van de klant. 
De klant kan ze gedurende deze periode afdrukken en 
opslaan. Indien na 1 jaar deze documenten niet meer 
beschikbaar zouden zijn, kan de klant steeds een duplicaat 
aanvragen via de agent tegen het in de tarieflijst vermelde 
tarief. 

4.3. Tab Kredieten 

... 

4.4.[Tab “Klantenzone Verzekeringen”  

Via deze menuknop kan de klant onmiddellijk toegang krijgen 
tot de klantenzone van de verzekeringsmaatschappij AXA 
Belgium nv. Daartoe wordt een nieuwe webpagina geopend. 
 De klant dient over de nodige toegangsmiddelen te 
beschikken (ID en paswoord) om in deze nieuwe webpagina 
effectief toegang te kunnen krijgen tot zijn persoonlijke 
klantenzone.  Deze klantenzone geeft de klant een overzicht 
van de verzekeringsproducten die hij aanhoudt bij AXA 
Belgium, geeft hem toegang tot documenten die voor hem 
beschikbaar zijn en biedt hem de mogelijkheid contact op te 
nemen met zijn verzekeringsmakelaar.   
Alle informatie die de klant aldaar terugvindt of diensten 
waarvan hij gebruikt maakt, vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de Bank, aangezien ze afkomstig 
zijn van AXA Belgium, een derde zoals bedoeld in artikel 6.  

Voor meer info over deze klantenzone wordt de klant 
doorverwezen naar www.axa.be of naar AXA Belgium. 
][gewijzigd op 6 oktober 2014]  

 
BIJLAGE 1 BIJ HET REGLEMENT HOMEBANKING  : REGLEMENT AXA MOBILE BANKING  

SERVICE 

Artikel 4: Diensten beschikbaar in mobile banking  

4.1. Functionaliteiten waarvoor de klant persoonlij k 
aangemeld moet zijn 

4.1.1.  “rekeningen” 
 

… 

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

 

 

Artikel 4: Diensten beschikbaar in mob ile banking  

4.1. Functionaliteiten waarvoor de klant persoonlij k 
aangemeld moet zijn 

4.1.1.  “rekeningen” 
 

… 

Bij het consulteren van de rekeningen, kan men per rekening 
tevens de detailgegevens opvragen waardoor men 
een overzicht krijgt van de transacties. 
[Sommige toestellen bieden ook de mogelijkheid dit 
overzicht grafisch te consulteren. 

De klant zal tevens de rekeningnaam zien die hij 
mogelijk aan een (rubriek)rekening heeft gegeven. 
Deze rekeningnaam wordt in een 



 

 

 

 

 

4.1.2. nieuwe overschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. instellingen wijzigen 

 

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.] [gewijzigd op 6 oktober 2014] 
 

4.1.2.      nieuwe overschrijving 

4.1.3. [“Zoomit facturen” 
Via dit menu-item kan de klant die via homebanking 
de dienst Zoomit heeft geactiveerd en die daartoe 
gerechtigd is, elektronische facturen met een status 
‘nog te betalen’ consulteren en indien gewenst 
rechtstreeks betalen. Deze betalingen worden 
verwerkt zoals andere overschrijvingsopdrachten 
en zoals bepaald in artikel 4.1.2. 

Zoomit is een zuiver optionele dienst waarvan de 
gebruiksvoorwaarden opgenomen zijn in artikel 5 
van het Reglement homebanking.] [gewijzigd op 6 
oktober 2014 

… 

4.1.6.      instellingen wijzigen 

4.1.7. [“Digitale postbus” 
De toegang tot en het gebruik van de digitale 
postbus in homebanking stelt de bank ook ter 
beschikking via mobile banking op tablet computer.  
Voor het gebruik en alle modaliteiten van de digitale 
postbus wordt verwezen naar artikel 4.1.5.1 van het 
Reglement homebanking.] [gewijzigd op 6 oktober 
2014] 

BIJLAGE 7 : REGLEMENT SPAARREKENINGEN 

Artikel 5 : Niet gereglementeerde spaarrekeningen m et 
termijn 

5.1. De termijnrekening in euro en in deviezen 

5.1.1.  De termijnrekening is een niet gereglementeerde 
spaarrekening bestemd voor zowel particulieren als 
niet-particulieren 

5.1.2.  De termijnrekening is een rekening waarop inlagen 
geplaatst worden gedurende een door de klant uit 
het aanbod te kiezen termijn. De beschikbare 
termijnen worden vermeld in de tarieflijst. Elke 
termijnrekening is aangevuld met een sectie 0 
waarop alle vrij beschikbare gelden worden 
geplaatst. 
Volgende beleggingstypes worden aangeboden: 

� Standaardbeleggingen: beleggingen van 1 dag 
tot 10 jaar; 

� Renteniersbeleggingen: standaardbeleggingen 
van minstens 1 jaar met periodieke uitkering 

Artikel 5 : Niet gereglementeerde spaarrekeningen m et 
termijn 

5.1. De termijnrekening in euro en in deviezen 

5.1.1.  De termijnrekening is een niet gereglementeerde 
spaarrekening bestemd voor zowel particulieren als 
niet-particulieren 

5.1.2.  De termijnrekening is een rekening waarop inlagen 
geplaatst worden gedurende een door de klant uit 
het aanbod te kiezen termijn. De beschikbare 
termijnen worden vermeld in de tarieflijst. Elke 
termijnrekening is aangevuld met een sectie 0 
waarop alle vrij beschikbare gelden worden 
geplaatst. 
Volgende beleggingstypes worden aangeboden: 

� [Certirente : permanent aanbod met een 
selectie van looptijden in maanden en jaren in 
euro.  Tevens is er een aanbod in deviezen met 
looptijden op 1,3,6 en maximum 12 maanden.  



van intresten; 
� Step Up: beleggingen met een vaste looptijd 

met in principe jaarlijks oplopende rente; 
� Certirente: tijdelijk aanbod van beleggingen met  

specifieke looptijden en met vaste rentevoet; 
� in deviezen: voor beleggingen met een 

maximum looptijd van 12 maanden in andere 
munten dan de euro. Afhankelijk van de munt 
moet de belegging een minimum tegenwaarde 
hebben. 

 

5.1.3.  Stortingen in euro kunnen gebeuren in contanten, 
per cheque of via overschrijving. Stortingen in 
deviezen kunnen enkel gebeuren door 
overschrijving vanuit de zichtrekening in deviezen. 
De Bank kan een minimumbedrag vastleggen voor 
elke plaatsing of herbelegging.  Dit bedrag kan door 
de Bank zonder voorafgaandelijke verwittiging 
aangepast worden.  

Op elke rekening zijn meerdere beleggingen 
mogelijk, telkens voor de overeengekomen termijn 
en tegen de rentevoet en de voorwaarden van 
toepassing op de dag van de storting. De Bank 
behoudt zich het recht voor stortingen te weigeren 
of het bedrag ervan te beperken. Bijstortingen 
moeten gebeuren mits inachtname van dezelfde 
minimum bedragen.  Bijstortingen voor een bedrag 
dat kleiner is dan het vooropgestelde minimum 
worden vergoed aan de rentevoet van de sectie 0. 

 De beleggingen kunnen gebeuren voor 
kortlopende termijn (gaande van 1 dag tot 12 
maanden) of voor langlopende termijn (tot 
maximum 10 jaar). De Bank behoudt zich het recht 
voor de termijnkeuze te beperken. 

5.3. De doelspaarrekening op 2 en 5 jaar 

 

Afhankelijk van de munt moet de belegging een 
minimum tegenwaarde hebben. 

� Certirente income : certirente beleggingen van 
minstens 1 jaar met periodieke uitkering van 
intresten en eventueel kapitaal; 

� Step Up: tijdelijk aanbod van jaarlijks uitkerende 
beleggingen met een vaste looptijd gekenmerkt 
door een oplopende rente] [gewijzigd op 6 
oktober 2014] 

 

5.1.3.  Stortingen in euro kunnen gebeuren in contanten, 
per cheque of via overschrijving. Stortingen in 
deviezen kunnen enkel gebeuren door 
overschrijving vanuit de zichtrekening in deviezen. 
De Bank kan een minimumbedrag vastleggen voor 
elke plaatsing of herbelegging.  Dit bedrag kan door 
de Bank zonder voorafgaandelijke verwittiging 
aangepast worden.  

Op elke rekening zijn meerdere beleggingen 
mogelijk, telkens voor de overeengekomen termijn 
en tegen de rentevoet en de voorwaarden van 
toepassing op de dag van de storting. De Bank 
behoudt zich het recht voor stortingen te weigeren 
of het bedrag ervan te beperken. Bijstortingen 
moeten gebeuren mits inachtname van dezelfde 
minimum bedragen.  Bijstortingen voor een bedrag 
dat kleiner is dan het vooropgestelde minimum 
worden vergoed aan de rentevoet van de sectie 0. 

  

[…] [gewijzigd op 6 oktober 2014] 

 

 

5.3. De doelspaarrekening op 2 en 5 jaar 

[Vanaf 6 oktober 2014 kunnen er geen nieuwe 
doelspaarrekeningen meer geopend worden.] 

 

 
BIJLAGE 9 : REGLEMENT BELEGGINGSDIENSTEN  

DEEL 2: BELEGGINGSDIENSTEN  

2.4. BEHEER VAN EFFECTEN OP REKENING 

2.4.2.  Bevestiging van transacties 

De klant die tevens over toegang tot homebanking beschikt, 
kan de keuze maken om borderellen en overzichten van de 
effectenrekening elektronisch te ontvangen, af te drukken en 
op te slaan. Deze keuze impliceert dat hij geen papieren 
borderellen en overzichten meer ontvangt. De keuze kan per 
effectenrekening afzonderlijk gemaakt worden en is steeds 
herroepelijk. 

[Indien de klant toegang tot homebanking heeft, zal de Bank 
de inventaris en/of rekeninguittreksels van de kasbonrekening 
en pensioenspaarrekening ook in elektronische vorm 
versturen naar de digitale postbus in homebanking van de 
klant. De Bank verwijst voor het overige naar de bepalingen 

DEEL 2: BELEGGINGSDIENSTEN  

2.4. BEHEER VAN EFFECTEN OP REKENING 

2.4.2.  Bevestiging van transacties 

De klant die tevens over toegang tot homebanking beschikt, 
kan de keuze maken om borderellen  van 
beleggingstransacties elektronisch te ontvangen, af te 
drukken en op te slaan. Deze keuze impliceert dat hij geen 
papieren borderellen meer ontvangt. De keuze kan per 
effectenrekening afzonderlijk gemaakt worden en is steeds 
herroepelijk. 

[Voor  de klant die tevens over toegang tot homebanking 
beschikt, zal bovenvermeld overzicht van de 
effectenrekening,naar de digitale postbus worden gestuurd, 
tenzij de klant uitdrukkelijk heeft aangegeven via de agent of 
het contactcenter van de Bank (03/286.66.55) dit overzicht 



omtrent de digitale postbus uit het reglement homebanking.] 
[gewijzigd op 23 juni 2014] 

 

 

 

Dit artikel is ook integraal van toepassing op borderellen die 
andere informatie bevatten en die in het kader van het 
administratief beheer (cfr.art.2.4.1) worden verstuurd of ter 
beschikking gesteld via homebanking. 

nog op papier te willen ontvangen. Desgevallend ontvangt hij 
dit overzicht zowel op papier als digitaal. Hetzelfde geldt voor 
de inventaris en/of rekeninguittreksels van de kasbonrekening 
en pensioenspaarrekening (incl.fiscaal attest). 

Voor het overige verwijst de Bank naar de bepalingen van 
artikel 4.1.5. van het reglement homebanking] [gewijzigd op 6 
oktober 2014].  

Dit artikel is voor zover het borderellen betreft ook integraal 
van toepassing op borderellen die andere informatie bevatten 
dan louter de uitvoeringsbevestiging en die in het kader van 
het administratief beheer (cfr.art.2.4.1) worden verstuurd of 
ter beschikking gesteld via homebanking. 

 
 

U vindt de integrale tekst van alle versies op dezelfd e webpagina.  

 

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

Vanaf 23 juni 2014 zijn er een aantal bijlagen bij het algemeen reglement van de verrichtingen geldig. 

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende : de dienst Proton houdt op te bestaan; in Homebanking  wordt de structuur van 
het menu overschrijvingen gebruiksvriendelijker en er werd een digitale postbus aangemaakt; de jeugdspaarrekening wordt 
opgeheven.                       

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 22 juni 2014. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 23 juni 2014.  
De concrete wijzigingen  zijn onderlijnd . 
 
Versi es tot 22 juni  2014 Versi es vanaf  23 juni  2014 

BIJLAGE 3 : REGLEMENT AXA BANKKAART  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 4: Verric htingen met de AXA bankkaart  

4.4. Verrichtingen aan betaalterminals (bij handela ars ) 

4.4.5. [Bij sommige kaartbetalingen is het exacte bedrag 
van de betaling vooraf niet gekend, bijvoorbeeld in 
geval van een kaartbetaling in een tankstation. De 
betrokken petroleummaatschappij zal daarom 
telkens een vast bedrag reserveren op de aan de 
kaart gekoppelde rekening. Deze reservering is 
strikt beperkt tot de duurtijd van de tankbeurt. Het 
gereserveerde bedrag, dat kan verschillen van 
maatschappij tot maatschappij en dat meestal 
hoger blijkt te zijn dan het uiteindelijke bedrag van 
de tankbeurt, wordt niet onmiddellijk gedebiteerd 
van de rekening. Het wordt slechts tijdelijk 
geblokkeerd waardoor het saldo dat beschikbaar is 
op de rekening voor andere 
betalingen/verrichtingen tijdelijk wel vermindert met 
dat bedrag. Van zodra de tankbeurt beëindigd is en 
het exacte bedrag van de tankbeurt en de betaling 
gekend is, wordt enkel dit bedrag effectief van de 
rekening gedebiteerd en neemt de blokkering een 
einde. Het bedrag dat eventueel te veel 
gereserveerd was, is vanaf dan opnieuw 
beschikbaar op de rekening.  
De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid 
voor technische storingen of andere problemen te 
wijten aan de systemen van de betrokken 



 
 
 
 
 

maatschappijen, ook niet wanneer deze het 
hierboven beschreven betalingsproces zouden 
beïnvloeden.][gewijzigd op 23 juni 2014] 

 

BIJLAGE 4  : REGLEMENT PROTONKAARTEN  
 

De aanbieder van het betaalsysteem Proton heeft beslist dat deze dienst eind 2014 ophoudt te bestaan.  
De afbouw van het gebruik van proton zal gefaseerd verlopen. 
 
* Vanaf 23 juni 2014 : 
- kunnen er geen nieuwe protonkaarten, zoals gedefinieerd in dit reglement, meer worden aangevraagd. 
- worden protonkaarten die op vervaldatum gekomen zijn, gestolen, verloren of beschadigd zijn, niet meer vervangen. 
 
* Vanaf 1 oktober 2014  kan geen enkele protonkaart meer opgeladen worden. 
 
* Vanaf 1 januari 2015  wordt het betalen met proton geleidelijk aan stopgezet om tenslotte vanaf 28 februari 2015  definitief 
onmogelijk te zijn. 
 
Een eventuele terugbetaling van het saldo, opgeslagen op protonkaarten die nog in het bezit zijn van de klant, is enkel mogelijk 

onder de voorwaarden bepaald in de dit reglement. 
REGLEMENT HOMEBANKING : BIJLAGE 1 BIJ HET REGLEMENT  AXA BANKKAART  

Wijziging str uctuur van menu overschrijvingen  :  
 
4.1.2. Overschrijvingen 
4.1.3. Omslag financiële verrichtingen 
4.1.4. Geregistreerde verrichtingen 
4.1.5. Zoomit 
4.1.6. Kredietkaarten 
4.1.7. Maxi-prepaid 
4.1.8. Uittreksels 
4.1.9. Rapporten 
4.1.10. Bestendige opdrachten 
4.1.11. Automatisch sparen 
4.1.12. Domiciliëringen 
4.1.13. Beheer begunstigden 
4.1.14. Beheer mobile banking 
4.1.15. Mijn bonus 
4.1.16. Beheer elektronisch bankieren 
 

 
 
4.1.2. Overschrijvingen 
4.1.2.1. Invoeren overschrijving 
4.1.2.2. Omslag financiële verrichtingen 
4.1.2.3. Verrichtingen in de toekomst 
4.1.2.4. Verrichtingen in uitvoering 
4.1.2.5. Geweigerde verrichtingen 
4.1.2.6. Zoomit facturen 
4.1.2.7. Begunstigden 
 
4.1.3. Automatische betalingen 
4.1.3.1. Bestendige opdrachten 
4.1.3.2. Automatische spaaropdrachten 
4.1.3.3. Europese domiciliëringen 
4.1.3.4. Toekomstige invorderingen 
 
4.1.4. Kaarten 
4.1.4.1. Kredietkaarten 
4.1.4.2. Maxi prepaid 
 
4.1.5. Documenten en berichten 
4.1.5.1. Berichten 
4.1.5.2. Uittreksels aanvragen 
4.1.5.3. Duplicaat aanvragen 
4.1.5.4. Uittreksels en duplicaat ophalen 
4.1.5.5. Rapporten ophalen 
4.1.5.6. Zoomit loonbrieven 
4.1.5.7. Contacteer uw bankagent 
 
4.1.6. Mijn productgegevens 
4.1.6.1. Keuze rekeningen 
4.1.6.2. Afleveringswijze uittreksels 
4.1.6.3. Mobile banking/Mobile banking overzicht/Mobile 
banking blokkeren 
4.1.6.4. Mijn bonus 
4.1.6.5. Produktgegevens weigeren 
 
4.1.7. Mijn klantgegevens 
4.1.7.1. Persoonlijke gegevens 
4.1.7.2. Contactgegevens 
 
 
4.1.5 “Documenten en berichten” 
 
4.1.5.1. “Berichten” 
 
[De Bank verstuurt de klant, die toegang heeft tot 
homebanking, belangrijke bankdocumenten in elektronische 
vorm naar zijn digitale postbus in homebanking. Ingeval de 
klant uitdrukkelijk via de agent of het contactcenter van de 
Bank (tel: 03/286.66.55) heeft aangegeven deze 



bankdocumenten op papier te willen ontvangen, dan zal hij 
deze zowel op papier als in zijn digitale postbus ontvangen. 
De klant die (om gelijk welke reden) zijn bankdocumenten op 
papier ontvangt en wil overschakelen op louter elektronische 
bankdocumenten, zal dit in homebanking steeds zelf kunnen 
aanduiden op het moment dat hij zijn digitale postbus opent. 
Hij kan dit tevens aan de agent of het contactcenter van de 
Bank (tel : 03/286.66.55.) vragen.  In zijn digitale postbus treft 
hij dan onmiddellijk alle elektronische bankdocumenten aan. 
Deze keuze “op papier” of “enkel digitaal” geldt voor het 
geheel van bankdocumenten zoals hieronder aangeduid. 
 
Met belangrijke bankdocumenten wordt ondermeer bedoeld:  
- het jaarlijks bewijsstuk met betrekking tot de kosten en 

opbrengsten van rekeningen,  
- fiscale attesten, indexatiebrieven, attesten vervroegde 

terugbetaling en brieven eerste vervaldag met betrekking 
tot kredieten,  

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

 
De Bank behoudt zich het recht voor om in de toekomst nog 
andere documenten aan bovenstaande lijst toe te voegen. 
 
Behoudens de indexatiebrieven en brieven “eerste vervaldag 
die betrekking hebben op een lopend krediet, zullen 
bovenstaande bankdocumenten niet meer op papier bezorgd 
worden, van zodra ze naar de digitale postbus van de klant, 
die door de Bank als “enkel digitaal” staat geregistreerd, 
werden verstuurd. 
 
Van zodra de Bank kennis heeft van het overlijden of de 
onbekwaamverklaring van een klant, zullen alle 
bovenvermelde bankdocumenten die nog niet naar de digitale 
postbus van de klant zijn verstuurd, op papier worden 
verstuurd naar het beherend agentschap, tenzij 
andersluidende instructies van of namens de erfgenamen, 
bewindvoerder. 
 
De (tijdelijke) blokkering van het gebruik van homebanking, 
om welke reden dan ook, belet niet dat de Bank 
bankdocumenten naar de digitale postbus blijft sturen.  
 
De klant heeft steeds de mogelijkheid om zijn 
bankdocumenten in zijn digitale postbus te verwijderen. Via 
contactname met het contactcenter van de Bank kan hij deze 
verwijderde documenten terug in zijn digitale postbus 
aantreffen, voor zover de door de Bank gehanteerde 
bewaartermijn in de digitale postbus van de betreffende 
bankdocumenten niet is verstreken en voor zover de klant als 
“enkel digitaal” staat geregistreerd. 
 
Duplicaten van bankdocumenten of vervangende 
bankdocumenten worden steeds op papier naar het door de 
klant opgegeven adres verstuurd tegen het in de tarieflijst 
vermelde tarief. Met duplicaten van bankdocumenten worden 
bedoeld, de documenten die nooit in de digitale postbus van 
de klant hebben gezeten of die de door de Bank gehanteerde 
bewaartermijn in de digitale postbus hebben overschreden. 
Duplicaten of vervangende fiscale attesten daarentegen 
zullen, tenzij andersluidende instructie van de klant, steeds 
naar de digitale postbus worden verzonden voor zover de 
klant als “enkel digitaal” staat geregistreerd. 
 
In afwijking van het hierboven vermelde, wordt de manier 
waarop de Bank rekeninguittreksels van zicht- en 
spaarrekeningen en borderellen en overzichten van 
effectenrekeningen aan de klant ter beschikking stelt, 
geregeld in respectievelijk artikel 4.1.5.2. en artikel 4.2.1.c. 
van onderhavig reglement.] [gewijzigd op 23 juni 2014]  
 
4.3. [Tab “Kredieten” 
 
Via deze menuknop kan de klant het overzicht raadplegen 
van de woonkredieten en leningen op afbetaling, waarvan hij 



(mede)titularis is. 
Kredieten met een nog lopende opnameperiode en kredieten 
die in het verleden zijn aangegaan bij het voormalige 
Winterthur worden niet in het overzicht opgenomen. 
Wanneer het krediet werd afgesloten werd na 17 januari 
2001, kan de klant door te klikken op het kredietnummer, 
enkele detailgegevens betreffende het krediet raadplegen.] 
[gewijzigd op 23 juni 2014] 
 
 

 
BIJLAGE 7 : REGLEMENT SPAARREKENINGEN 

 
Artikel 3.8. De jeugdspaarrekening wordt opgeheven . 
 
Artikel 3.10. De I-plus spaarrekening 
 
3.10.3  Aan de I-plus spaarrekeningen die geopend werden 

als ‘I-plus Welcome spaarrekening’ is een 
verzekering tegen overlijden na ongeval verbonden, 
waarbij de klant vrij kon aansluiten. De 
voorwaarden van deze verzekering zijn 
omschreven in de Verzekeringsmodaliteiten 
“overlijden bij ongeval via gereglementeerde 
spaarrekeningen”. Voor deze verzekering betaalt de 
verzekerde een periodieke bijdrage, die vermeld is 
in de tarieflijst. 

 

 
Artikel 3.8. De jeugdspaarrekening wordt opgeheven.  
 
Artikel 3.10. De I-plus spaarrekening 
 
3.10.3  [Aan de I-plus spaarrekening is een verzekering 

verbonden tegen overlijden na ongeval, waarbij de 
klant vrij kan aansluiten. De voorwaarden van deze 
verzekering zijn omschreven in de 
Verzekeringsmodaliteiten “overlijden bij ongeval via 
gereglementeerde spaarrekeningen”. Voor deze 
verzekering betaalt de verzekerde een periodieke 
bijdrage, die vermeld is in de tarieflijst.] [gewijzigd 
op 23 juni 2014] 

 
 

Op 15 mei 2014 werd een nieuwe App gelanceerd. 

Er werd een nieuwe bijlage toegevoegd aan het Algemeen Reglement van de Verrichtingen :  

Het Reglement Bancontact/Mister Cash app ( bijlage 2 bij het Reglement AXA Bankkaart) 

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

 


