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 $ 1. Betalingstransacties

• OVERSCHRIJVINGEN IN EER VALUTA ANDER DAN EUR NAAR EEN LAND VAN DE EER               
(De Europese Economische Ruimte, afgekort als EER, bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

De referentiewisselkoers is de koers van de Europese Centrale Bank (ECB) (http://www.ecb.int)
De wisselkoers van de ECB is deze door de ECB vastgesteld op 16 u op de dag D voor alle overschrijvingen ingegeven door de Client op dag D

Wisselcommissie bedraagt 0,50%.

Voor andere internationale overschrijvingen, is de gebruikte koers gebaseerd op de geldende notering op de internationale markten op het mo-
ment van de boeking van de verrichting en waarin een wisselcommissie van 0,50% vervat zit.

• BETAALKAARTEN

Het omzetten naar euro van transacties uitgevoerd in buitenlandse deviezen gebeurt volgens een brutokoers waarin een wisselcommissie vervat zit.

• Debetkaarten
De toegepaste koers is deze van het kaartschema voor transacties uitgevoerd in het kader van de EER waarin een wisselcommissie van 1,40% vervat 
zit.

• Kredietkaarten (VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum)
De toegepaste koers is deze van de ECB (http://www.ecb.int) voor transacties uitgevoerd in het kader van de EER waarin een wisselcommissie van 
1,40% vervat zit.

 $ 2. Verrichtingen op financiële instrumenten met betrekking tot de omzetting van valuta.

Voor transacties op financiële instrumenten met betrekking tot de omzetting van valuta, is de gebruikte koers gebaseerd op de geldende notering 
op de internationale markten op het moment van de boeking van de verrichting en waarin een wisselcommissie van 0,50% vervat zit.

1 - Van toepassing vanaf 10 november 2016 


