
maxi prepaid 
tarieven geldig op 1.4.2014 
 
 
1. beheerskosten 
 
Beheerskosten van de kaart 
 Jaarlijkse bijdrage  0 EUR 
 Aankoopprijs van de kaart – 16 maanden geldig 

o in een AXA bankagentschap 12 EUR 
o via een AXA Bank agentenwebsite 12 EUR 
o via www.maxiprepaid.be of www.axa.be/maxiprepaid 12 EUR 

 Vervanging kaart voor de vervaldag* 12 EUR 
 Hernieuwing van de kaart (staat gelijk aan het opnieuw aankopen van een kaart) 
 Opzegging kaart 0 EUR 
Beheerskosten van de IBAN 
 Tijdens de geldigheidsduur van de kaart 0 EUR 
 Nadat de kaart vervallen is en deze niet hernieuwd wordt 0 EUR 
Opties 
 Activering 'sms'-diensten: éénmalig bij aankoop 3 EUR 
 
(*) Bij defect, diefstal of misbruik van de kaart wordt deze kost terugbetaald mits voorlegging van de nodige bewijsstukken. 
 
2. tarifering verrichtingen 
 
(Her)opladen van de kaart 
 via overschrijving 0 EUR 
 via loket van een AXA bankagentschap 0 EUR 
Aankopen / uitgaven met de kaart in België en in het buitenland 
 in euro 0 EUR 
 in vreemde munt** 0 EUR 
Contant geld opnemen in België en in het buitenland (eerste 3 geldopnemingen zijn gratis) 
 in euro 2 EUR 
 in vreemde munt** 2 EUR 
Geweigerde verrichtingen 0 EUR 
Teruggave van het resterende saldo 
 tijdens de levensduur van de kaart 0 EUR 
 gedurende de eerste 12 maanden nadat de kaart vervallen is 0 EUR 
 gedurende de periode nadien 10 EUR 
Sms-berichten 0 EUR 

Uw telecomoperator kan u kosten aanrekenen voor het ontvangen/verzenden van sms-berichten. 
De door de telecomoperators toegepaste tarieven worden verrekend op uw telecomfactuur. 

 
(**) Bij verrichtingen in vreemde munt wordt steeds een wisselprovisie van 1,5% aangerekend. 
 
3. administratieve kosten 
 
Herafdruk en verzending van pincode van de kaart 5 EUR 
Tijdelijk blokkeren / deblokkeren van de kaart 0 EUR 
Kaart in verzet plaatsen (= definitieve blokkering) 0 EUR 
Consultaties (saldo, historiek, …) via internet 0 EUR 

Deze tarieffiche bevat uitsluitend de tarieven van toepassing op de maxi prepaid kaart van AXA Bank. Voor tarieven van andere 
producten verwijzen wij naar de tarieflijst AXA Bank op www.axa.be. Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen kunnen aan het 
loket worden verkregen. Tenzij specifiek vermeld, zijn alle prijzen btw inbegrepen. Mogelijke klachten kunt u richten aan AXA Bank 
Klantendienst, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem (Antwerpen) of aan de Ombudsman in Financiële Geschillen, Belliardstraat 15-17 
bus 8, 1040 Brussel. 
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