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•

Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor het gebruik van de belangrijkste
aan uw betaalrekening gekoppelde diensten. Hiermee kunt u die vergoedingen met de
vergoedingen voor andere rekeningen vergelijken.

•

Er kunnen ook vergoedingen van toepassing zijn voor het gebruik van aan de betaalrekening
gekoppelde diensten die hier niet worden vermeld. U vindt volledige informatie in de
Handleiding Knab Betalen en op onze website onder https://www.knab.nl/rente-tarieven.

•

Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos beschikbaar.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Aanhouden van de betaalrekening [Knab Plus]

Maandelijks

Met inbegrip van een dienstenpakket dat bestaat uit:

Totale jaarlijkse vergoeding

€5
€60

Inkomende overboeking
In vreemde valuta of vanuit landen buiten SEPA in euro
Overboeking
Uitgaand naar eurolanden (SEPA)
Opname van contant geld
Met een betaalpas in euro
Aanbieden van een betaalpas
Vervangende betaalpas
Extra betaalpas (alleen voor de mederekeninghouder)
Automatische incasso
Aanhouden van een spaarrekening
Knab Flexibel Sparen
Knab Kwartaal Sparen
Knab Deposito

1

Internetbankieren
Gebruik van Persoonlijke Bankomgeving
Gebruik Knab App
Inzicht in je Persoonlijke Financiën
Gebruik van Digitaal Kasboek (Online Huishoudboekje)
Gebruik Slim saldobeheer en betaalalerts

Betalingen (exclusief kaarten)
Overboeking
Uitgaand in vreemde valuta of naar landen buiten SEPA in euro

€15 + 0,1% koersopslag over het opgenomen
bedrag in euro

Overboeking
Spoedoverboeking uitgaand in euro

€4,50

Kaarten en contanten
Aanbieden van een creditcard
Opname van contant geld
Met een betaalpas in vreemde valuta
Opname van contant geld
Met een creditcard in euro
Opname van contant geld
Met een creditcard in vreemde valuta
Betalen met een betaalpas
In vreemde valuta
Betalen met een creditcard
In vreemde valuta

Dienst niet beschikbaar
0,5% koersopslag over het opgenomen
bedrag in euro
Dienst niet beschikbaar
Dienst niet beschikbaar
0,5% koersopslag over het opgenomen
bedrag in euro
Dienst niet beschikbaar

Debetstanden en bijbehorende diensten
Rood staan
Ongeoorloofd rood staan

5% effectief op jaarbasis
14% effectief op jaarbasis

Overige diensten
Papieren rekeningafschriften

Dienst niet beschikbaar
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