
  

Wijzigingen aan het Algemeen Reglement der Verrichtingen 

 
Op 1 januari 2023 treden het gewijzigde Algemeen Reglement der Verrichtingen (‘ARV’) in werking. Je vindt op 
deze pagina het gewijzigde reglement.  
 
Wat zijn de wijzigingen? 
Naast de hieronder opgesomde, voornaamste aanpassingen zijn er nog enkele tekstuele verduidelijkingen en 
herschikkingen aangebracht. 
 
Terminologie  
 
De termen Digitale kaart, Digitale kaartdienst en Digitale kaartdienstverlener werden toegevoegd.  
 
De term Maestro(-functie) werd vervangen door de term Het Netwerk.  
 
De definitie van Toestel werd gewijzigd door te verduidelijken dat dit het mobiel toestel is van de klant 
waarmee hij naast toegang tot Argenta Internetbankieren en de Argenta-app o.a. ook toegang kan hebben tot 
Digitale kaartdiensten.  
 
Deel I 
 
De kredietrisicocentrale voor ondernemingen veranderde van naam en heet nu Register van kredieten aan 
Ondernemingen. Er wordt o.a. meer in detail omschreven welke gegevens deel uitmaken van dit Register, wat 
de doeleinden van het Register zijn en welke bewaartermijnen gelden (art. I.2.3.).  
 
De Spaarbank houdt zich het recht voor om haar wettelijke verplichtingen ten laste van een lid van een 
onverdeeldheid of van een vennoot van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid na te komen m.b.t. de 
tegoeden op naam van de onverdeeldheid of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (art. I.7.).  
 
De Spaarbank kan naast tarieven en kosten ook modaliteiten verbonden aan producten en diensten meedelen 
door middel van de tarieflijst (art. I.13.1).  
 
Deel II 
 
Vanaf 28/04/2023 verdwijnt de rekeninguittrekselprinter op het Argenta-kantoor. De verplichting om 
rekeninguittreksels minstens eenmaal per maand af te drukken wordt vervangen door de verplichting voor de 
klant om minstens eenmaal per maand kennis te nemen van zijn rekeninguittreksels (art. II.1.5.2.).  
 
De Spaarbank heeft het recht om in bepaalde omstandigheden de uitvoering van betalingstransacties te 
weigeren of tijdelijk te blokkeren (art. II.2.2.1.).  
 
Bij online kaartbetalingen met de kredietkaart kan de instemming ook worden gegeven door het gebruik van 
de Itsme®-app (art. II.2.2.4.2.). 
 
Een wijziging naar een minder uitgebreid pakket kan slechts éénmaal per kalenderjaar worden uitgevoerd (art. 
II.2.4.3.). 
  
 
Deel III  
 
Het nieuwe telefoonnummer van Card Stop (+ 32 78 170 170) en het telefoonnummer om fraude te melden bij 
Argenta (03 285 53 33) is opgenomen. De klant kan eveneens in de Argenta-app de debet- en/of kredietkaart 
blokkeren. (Art. III.1.2.1) 
 
De Spaarbank kan de klant toestaan om een debetkaart en/of een kredietkaart te koppelen aan een Digitale 
kaartdienst waarmee de klant betalingen verbonden aan deze kaart kan initiëren (art. III.2.2.6. en III.3.2.5.).  



 
 
 
Er wordt verduidelijkt dat deel IV van het ARV, daar waar relevant, tevens van toepassing is op 
verzekeringsproducten met een beleggingscomponent aangeboden door Argenta Assuranties nv. 
 
De Spaarbank en Argenta Assuranties nv verstrekt enkel beleggingsadvies met betrekking tot 
verzekeringsproducten en Financiële Instrumenten die verenigbaar zijn met haar duurzaamheidsbeleid en die 
duurzaamheidsrisico’s integreren. 
De beschrijving van de risicoprofielen evenals de achterliggende methodiek wordt niet meer opgenomen in het 

ARV maar zal op de website www.argenta.be worden gepubliceerd. 

In het beleggingsadvies zullen de duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd. De klant zal bevraagd worden 
omtrent zijn of haar duurzaamheidsvoorkeuren en zal deze duurzaamheidsvoorkeuren kunnen specifiëren.  
 
Inzake de uitoefening van de rechten door de klant (aandeelhouder) om deel te nemen en te stemmen op de 
(buitengewone)algemene vergadering van de emittent, heeft de klant twee mogelijkheden(IV.5.2.7.). 
 
 
 
Ben je het niet eens met de gewijzigde voorwaarden dan kan je de producten of diensten waarop de 
wijzigingen betrekking hebben of je klantrelatie voor 1 januari 2023 zonder kosten opzeggen. Doe je dat niet, 
dan gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met de wijzigingen. 
 
 

http://www.argenta.be/

