Tarieven en Interestvoeten geldig
voor de privé-cliënteel

1.

ZICHTREKENING

Debetrente
– toegelaten overschrijding

Opening of afsluiting van rekening

Gratis

1.1. Gewone zichtrekening – Paschi Basic in EUR en valuta’s
Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en
rentevoet in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief B.T.W. Wij raden
u aan om aan het loket na te vragen of de vermelde tarieven nog
gelden. Voor aanvullende en/of specifiek voor uw situatie geldende
inlichtingen, onder meer over kredieten en beleggingen, kan u
terecht aan het loket.
De tarieflijst is conform het KB van 23 maart 1995 en bevat de
tarieven voor de belangrijkste bankdiensten.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Van kracht vanaf 12-08-2019
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Zichtrekening
Gereglementeerd spaardeposito
Termijnrekening
Briefwisseling
Betalingen
Wissel verrichtingen
Incasso-en betalingsmiddelen
Consumentenkrediet
Hypothecair krediet
Borgstellingskrediet
Overeenkomsten tot blokkering van geldsommen
Electronic banking
Europ-Assistance
Diversen

Beheerkosten (jaarlijkse / per rekening)
Kredietrente
– in EUR (minimumbedrag 2,500, -)
– andere valuta
Gewone debetrente in €
Niet-toegelaten overschrijding
EUR
12.10%
CAD
11.50%
DKK
11.00%
HKD
25.00%
NOK
9.00%
SEK
14.00%
ZAR
20.00%

€ 25,0.05%*
0%
11.00%
AUD
CHF
GBP
JPY
NZD
USD

12.50%
8.00%
12.00%
6.00%
14.00%
11.00%

* Roerende voorheffing voor de belgische ingezetene

(rekening voorbehouden voor jongeren tussen 12 tot 26 jaar)

Kenmerken:
1 debetkaart BC/MC-Maestro*
Verrichten louter uit te voeren via PaschiWeb
Eén rekening per persoon
Niet toegelaten overschrijding
Facultatieve overlijdensverzekering – zie voorwaarden punt 1.4.
* Mogelijkheid voor een extra/aanvullende kaart aan de standaard tarief – zie voorwaarden
punt 1.6. Rekeninghouders jonger dan 18 jaar kunnen geen kredietkaart krijgen.

Jaarlijkse kosten voor de debetkaart BC/MC-Maestro
Beheerkosten
Digipass/abonnement
Kredietrente (geen minimum bedrag)
Debetrente

Gratis
Gratis
Gratis
0.05%*
11.00%

* Roerende voorheffing voor de belgische ingezetene

Kenmerken:
PASCHI SILVER : maximum 2 kaarten (debet of kredit)*
PASCHI GOLD : maximum 4 kaarten (debet of kredit)*
Kortingen op bepaalde investeringen
Lening op afbetaling : korting tegen over standaard interestvoet
Hypothecair lening : - Expertisekosten : korting van 50%
- Dossierskosten : korting van maximum 50% (absoluut
maximum korting of € 200,- per dossier)
Europ-Assistance : korting van 10%

SILVER
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* Mogelijkheid voor een extra/aanvullende kaart aan de stardaard tarief – zie voorwaarden
punt 1.6.

Jaarlijkse kosten voor de debetkaart BC/MC-Maestro
Beheerkosten
Digipass/abonnement
Kredietrente
Debetrente

Gratis
Gratis
Gratis
0.00%

– toegelaten overschrijding

11.00%
12.10%

– niet toegelaten overschrijding

De wet van 24 maart 2003 verplicht de banken iedere burger een basisbankdienst te
verlenen. De dienstverlening van BMPB omvat : het beheer van de zichtrekening, 1
debetkaart BC/MC-Maestro, de uitvoering van doorlopende opdrachten en domiciliëringen,
de deposito’s, de geldafhalingen ,de stortingen op zichtrekening, onbeperkte toegang tot
PaschiWeb naast 36 manuele verrichtingen (papieren overschrijvingen en opvragingen aan
het loket in België). De kosten van de rekeninguittreksels zijn eveneens in het maximale
bedrag begrepen. U kunt de uittreksels elektronisch onbeperkt opvragen, of u krijgt ze
minstens om de twee weken manueel ter beschikking.

Globale kostprijs (per jaar)

€ 12,-

1.4. Verzekeringen (per jaar)
Basic, Flex, Easy
Verzekering overlijden per ongeval in € / valuta’s (per rekening)

€ 10,-

1.5. Geldopvragingen
Basic

Flex/Easy

Silver/Gold

1.6. Kaarten

1.6.1. Debetkaart BC/MC-Maestro

* Mogelijkheid voor een extra/aanvullende kaart aan de standard tarief – zie voorwarden punt
1.6..
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Kenmerken:
1 debetkaart BC/MC-Maestro*
Eén rekening per persoon
Verrichtingen louter uit te voeren via PaschiWeb
Facultatieve overlijdensverzekering – zie voorwarden punt 1.4.

Via kantoor
€ 0.50
€ 0.50
Gratis
Voor alle geldopvragingen in speciën ≥ € 12.000,- of in tegenwaarde, zullen
behandelingskosten van € 110,- euro geheft worden.

1.2.2. Paschi Silver & Paschi Gold

Beheerkosten (maandelijks bedrag / rekening)
Overlijdensverzekering per ongeval
Digipass/abonnement
Kredietrente

1.2.3. Paschi Easy

1.3. Basisbankdienst in EUR

1.2. Rekeningen packages in EUR

1.2.1. Paschi Flex

8.00%
8.80%

– niet toegelaten overschrijding

GOLD

€ 5.99
€ 9.99
Gratis
Gratis
0,00%

€ 16,Jaarlijkse kostprijs
Geldopvraging in het buitenland en in België (per operatie)
 in euro binnen de SEPA-zone
Gratis
 buiten de SEPA-zone of in
€ 2.50 + 0.90% per operatie
valuta
+ 1.50% wisselmarge
Betalingen in het buitenland en in België (per operatie)
 in euro binnen de SEPA-zone
Gratis
 buiten de SEPA-zone of in
€ 0,60
valuta
+ 1,50% wisselmarge
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3.

1.7. Valutadatum

1.6.2. Kredietkaart Visa

D
D+2
D+3

Overschrijvingen (eender welke wijze van overhandiging door de
opdrachtgever) – Terugbetaling van domiciliëring

D
D

€ 15,€ 10,€ 25,€ 5,€ 15,€ 3,€ 10,€ 5,€ 25,€ 5,-

Ook in de Eurozone kunnen supplementaire kosten worden aangerekend door de bank
waarvan u de ATM-automaat hebt gebruikt. Dit bedrag zal duidelijk worden
gecommuniceerd voor u geld afhaalt, en u kunt uw operatie steeds annuleren voor de
kosten worden aangerekend.

5 jaar

GEREGLEMENTEERD SPAARDEPOSITO

7 jaar

2.1. Beheerkosten
Gewone, Plus*, Paschi Roc, BMPBtop*, BMPB Fedeltà, Paschi Tomorrow
Opening, jaarlijkse aanrekening en afsluiting
Gratis
 Paschi Tomorrow is een spaardeposito voorbehouden aan jongeren van 0 tot en met 21 jaar.

Maximum saldo € 20,000,-.

1.20%

1.30%

1.40%

1.20%

1.50%

1.70%

(0.20%)

(0.20%)

(0.20%)

1.00%

(0.20%)

(0.20%)

1.25%

(0.20%)

1.80%

2.10%

(0.20%)

1.50%

(0.20%)

(0.20%)

1.75%

(0.20%)

4.1. Brief – Verzending per post (per brief)

2.2. Valutadagen

In Belgïe
In Europa
Rest van de Wereld

Operatiedatum

2.3. Verzekeringen (per jaar)
Verzekering overlijden per ongeval (per rekening)

(0.20%)

(0.20%)

BRIEFWISSELING

Zichtrekening
€ 1,€ 1.50
€ 2,-

Spaarrekening
Gratis
Gratis
Gratis

4.2. Kosten duplicaat uittreksels (per aanvraag)

€ 10,-

2.4. Kredietrente
Gewone

Plus

Paschi
Roc

BMPBtop

BMPB
Fedeltà

Tomorrow

Basisrente

0.01%

0.01%

0.05%

0.05%

0.05%

0.05%

Getrouwheidspremie

0.10%

0.10%

0.50%

0.15%

0.45%

0.15%

Paschi

Vrijstelling van de roerende voorheffing binnen de toegestande fiscale limiet.

2.5. Getrouwheidspremie
De getrouwheidspremie wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12
opeenvolgende maanden geplaatst blijven.

De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of
wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie
wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die
premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij
de afsluiting van de rekening.
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(0.20%)

Roerende voorheffing voor de belgische ingezetene.
Bij een vervroegde beëindiging van de Paschi Premium, zal de Bank de rente voeten die
overeenkomen met de lopende termijn toepassen en worden de interesten op basis van het aantal
dagen dat het termijndeposito heeft gelopen uitbetaald.

* Geen nieuwe openingen meer van een Plus spaarrekening en van een BMPBtop spaarrekening vanaf
30.07.2019.

Storting of opvraging

2.75%

(0.20%)

2.25%

4.

150,000,-.
 Paschi Roc. Minimum en maximum bedrag van € 100,000,-

2.50%

(0.20%)

 BMPBtop en de BMPB Fedeltà. Minimum bedrag van € 10,000,- en een maximum bedrag van €

2.6. Betaaldatum van de interesten en verworven premies
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3 jaar

7de
jaar

Debetkaart BC/MC-Maestro, kredietkaart Visa
Duplicaat ten gevolge van verlies, van diefstal, van
beschadiging of van ontmagnetisering
Beheer van het dossier bij verlies of diefstal van een kaart
Kosten dossier fraude
Deblokkering van een kaart of herberekening van de code
Prepaid kaart Multi Card
Activatiekosten
Herlaadkosten
Ontlaadkosten
Kost heruitgave Pincode
Dossierkosten bij fraude
Blokkering kaart

Looptijd

6de
jaar

1.6.4. Kaarten overige kosten

2.

3.2. Paschi Premium
5de
jaar

Datum van de
verrichting

Roerende voorheffing voor de belgische ingezetene.

4de
jaar

D

Renten veranderen volgens valuta, looptijd en bedrag. Voor meer informatie,
kan u steeds onze relatiebeheerders in één van onze agentschappen
contacteren.

3de
jaar

Elektronische betalingen – Opvragingen aan bankautomaten

Zicht

3.1. Termijnrekening

2de
jaar

Debet verrichtingen (kalenderdag)
Debet verrichtingen in € of in valuta
Incasso per domiciliëring – Overschrijving per PaschiWeb /
Paschi Mobile – Permanente opdracht – Papieren
overschrijvingsformulier

1.6.3. Prepaid kaart Multi Card*
€ 0,Jaarlijkse kostprijs
Geldopvraging in het buitenland en in België (per operatie)
 in euro binnen de SEPA-zone
€ 3, buiten de SEPA-zone of in
€ 3,- + 1,50% wisselmarge
valuta
Betalingen in het buitenland en in België (per operatie)
 in euro binnen de SEPA-zone
Gratis
 buiten de SEPA-zone of in
€ 1,- + 1,50% wisselmarge
valuta
* Meer gecommercialiseerd vanaf 09.08.2019

TERMIJNREKENING

Zicht

1ste
jaar

Jaarlijkse kostprijs
 Visa Classic
€ 27,Geldopvraging in het buitenland en in België (per operatie)
€ 5, in euro binnen de SEPA-zone
+ 1% van het bedrag minimum van € 7.50
€ 5, buiten de SEPA-zone of in
+ 1% van het bedrag minimum van € 7.50
valuta
+ 1.50% wisselmarge
Betalingen in het buitenland en in België (per operatie)
 in euro binnen de SEPA-zone
Gratis
 buiten de SEPA-zone of in
+ 1,50% wisselmarge
valuta

Krediet verrichtingen (kalenderdag)
Storting in €
Storting in valuta
Cheques (tevens circulaire cheque)

Verrichtingen voor minder dan een maand
Verrichtingen voor meer dan een maand
Verrichtingen voor meer dan een jaar

5.

€ 5,€ 10,€ 50,-

BETALINGEN

5.1. De Europese overschrijving
Voorwaarden :
 betaling in euro
 bestemming naar een land van de SEPA (*) zone.
 kosten in betalingwijze SHARE (gedeelde kosten)
 het IBAN rekeningnummer (volledig en juist) van de begunstigde
 de BIC code (volledig en juist) van de bank van de begunstigde
 overschrijving gerealiseerd met normale SWIFT of met SEPA

Begunstigde van de overschrijving
Bedrag van de overschrijving ≤ à € 50.000,Bedrag van de overschrijving > à € 50.000,Kosten manuele betalingen

Gratis
Gratis
€ 12,€ 5,2/3

(*) vooral : lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland, Zwitserland, Monaco, SanMarino.

5.2. Internationale overdrachten
Tarief in functie van de
schijf*

Tot
Schijf van
Schijf van
Schijf van
Schijf van
Schijf meer dan

van €
€ 25,000.01
€ 50,000.01
€ 100,000.01
€ 250,000.01
€ 750,000.01

tot €
€ 25,000€ 50,000€ 100,000€ 250,000€ 750,000-

3‰
2‰
1‰
½‰
¼‰

+ BTW
+ BTW
+ BTW
+ BTW
+ TVA

in de max. inbegrepen

De BTW wordt berekend tegen het geldende tarief op het totaal van de
provisies en kosten behalve wanneer ze betrekking hebben op een
kredietverrichting ; in dat geval geen BTW verschuldigd. Losstaande contante
wisselverrichtingen, wisselverrichtingen op termijn en cheques zijn niet
onderworpen aan de BTW.

6.2. Aankoop en verkoop van buitenlandse bankbiljetten
GBP, USD

7.

Gepubliceerd koers

INCASSO – EN BETALINGSMIDDELEN

€ 5,€ 10,€ 302.50

5.3. Kosten buitenlandse correspondent
Voor de uit te voeren betalingsopdrachten ‘’zonder kosten voor de
begunstigde’’ aanrekening van een provisie van 1,50 ‰ met een minimum van
€ 30,- en een maximum van € 121,-. Indien de kosten door de
buitenlandse bank aangerekend de € 30,- overschrijden zal de opdrachtgever
hiervoor instaan en die rekening houdend met de reeds ontvangen provisie

5.4. Andere betaalkosten
Swift kosten. Niet dringende betalin (is niet van toepassing
voor de orders in € in de U.E. zone indien deze uit gevoerd
worden met de SHARE mode volledig (juist) ingevuld (BIC
code en rekeningnummer IBAN))
Toeslag op dringende overschrijving voor credit andere bank
dezelfde dag (per verzoek)
Overschrijving annulatiekosten (per overschrijving)
Betalingsbevestiging per fax (per aanvraag)
Kosten voor gebrek aan provisie
Kosten voor niet executie van betalingen

6.

€ 4,-

€ 10,€ 10,€ 20,€ 8,€ 12,-

WISSELVERRICHTINGEN

Minimum
Tot
Schijf van
Schijf van
Schijf van
Schijf van
Schijf meer dan
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€ 25,000.01
€ 50,000.01
€ 100,000.01
€ 250,000.01
€ 750,000.01

Incasso cheque (per cheque)

€ 2,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 12,10
+ Incassoprovisie (zie punt 6.1.)
+ Post tarief € 7,€ 25,€ 22,-

Kosten voor ongedekt zijn bij inning
Uitgifte van gecertificeerde cheque
Circulaire cheque :
–
te versturen aan de opdrachtgever
–
pensioen van de italiaanse Staat

€ 5,€ 5,-

7.2. Diversen
Per normale post (enkel overschrijvingen)
Domiciliëring
Doorlopende en half-doorlopende opdrachten

post tarief
Gratis
Gratis

8. CONSUMENTENKREDIET
Om een gepersonaliseerd aanbod te krijgen voor uw consumentenkrediet kan
u steeds onze relatiebeheerders in één van onze agentschappen contacteren.

Om een gepersonaliseerd aanbod te krijgen voor uw hypothecaire lening kan u
steeds onze relatiebeheerders in één van onze agentschappen contacteren.

€
€ 25,000€ 50,000€ 100,000€ 250,000€ 750,000-

€ 15,3‰
2‰
1‰
½‰
¼‰
Gratis

10. BORGSTELLINGSKREDIET
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VAN

Dossierkosten bij de opening
€ 30,Jaarlijkse bewaringscommissie
€ 30,Wijzigingsclausule (wijziging – verlenging)
€ 15,De nieuwe overeenkomsten mogen slechts in de vorm van “spaardeposito
huurwaarborg” gestort worden. Kredietrente is identiek aan de gewone
spaardeposito (Zie punt 2.).

Abonnement

Digipass

13.

Van alle houders van een Paschi Webabonnement zal er
vooraf een jaarlijkse bijdrage van € 12,- worden afgehouden ;
met uitzondering van rekeninghouders die minstens Paschi
Gold, Paschi Silver, Paschi Flex of Paschi Easy-rekening
hebben.
€ 45,-

EUROP-ASSISTANCE

Tarief door Europ-Assistance bepaald

14.

DIVERSEN

14.1. Geldstukken in € in het kantoor (vanaf 50 stukken)
Gedeponeerd in clips
Gedeponeerd in bulk
Geldopvraging

€ 5,€ 15,€ 5,-

Per zak
Per aanvraag

Attest rekeningsaldo en beweging op rekening
Globale situatie van tegoeden en verbinteninen
van de cliënten
Duplicaat fiscaal attest
Diverse attesten
Fiscaal attest einde jaar (rekeningsaldo)

Per listing

€ 36,-

Per klant

€ 120,-

Per attest
Per attest
Per attest

€ 25,€ 50,€ 15,-

14.3. Slapende tegoeden – Opzoekingskosten
Opzoekingskosten

Dossierkosten bij de opening
Provisie zonder tegenpartij
Provisie met tegenpartij (in pand gegeven deposito)
Wijzigingsclausule (wijziging – verlenging)

BLOKKERING

14.2. Attesten

9. HYPOTHECAIR KREDIET

6.1. Wisselprovisie op termijn
€

7.1. Cheques
Uitgifte van cheques
–
Basic, Flex, Easy
–
Silver, Gold
Bestelling van cheque (per stuk)

TOT

GELDSOMMEN

12. ELECTRONIC BANKING – PASCHIWEB
(Internet Banking)

*met een min. van € 11,- en een max. van € 453.75.

Kosten manuele betalingen
Commissie voor uitgifte van cheques
Voor de inkomen van buitenlandse deviezen of en
afkomstig van landen buiten de SEPA zone, het
tarieflimiet van de commissie is van een maximum van

11. OVEREENKOMSTEN

(wet van 24 juli 2008)

Tarief

Maximum

10 % voor de volledige tegoeden

€ 200,-

14.4. Andere kosten
Minimum
€ 30,€ 30,€ 30,-

Tarief
2% per jaar
1% per jaar

€ 15,-

Minimum
Tarif
Opzoekingskosten
Tarief per huur
€ 50,€ 100,Kosten fotocopies
Per fotocopie
€ 6,Telecommunicatie kosten (fax)
€ 15,Kosten voor interventie op een geblokkeerde rekening
€ 25,Successiekosten
€ 150,Juist erkenning
€ 80,Kosten aangetekend schrijven België
€ 6,50 + post tarief
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