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Informatiedocument betreffende de 

vergoedingen 

 

 

Naam van de rekeningaanbieder: Argenta Spaarbank nv 

Naam van de rekening: Gold-pakket 

Datum: 2 mei 2023 

 

• 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 Tarieflijst. 

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

 

Dienst Vergoeding 

Algemene rekeningdiensten  

 
Beheren van de rekening 

 
Openen 
Afsluiten 
 
Met inbegrip van een dienstenpakket dat 
bestaat uit: 

- 1 betaalrekening  
- Aanbieden van + 2 debetkaarten  
- Aanbieden van 2 Argenta 

kredietkaarten1 
- Aanbieden van 2 Golden 

kredietkaarten1,5 
- Kaartvervangingen  
- Overschrijving in euro in de SEPA 

zone (papier/elektronisch)  
- Geldopneming met debetkaart in 

euro aan Argenta bankautomaten en 
bankautomaten van andere banken.  

- Abonnement Argenta 
Internetbankieren met o.a. Argenta 
Internetbankieren en de Argenta-app 

- Verzekeringspakket Gold-pakket2 
- Verzending rekeninguittreksels via de 

post (maandelijks) 
 

Diensten boven deze aantallen worden 
afzonderlijk in rekening gebracht. 

 

 
 

 
 
 

0 euro 
0 euro 

 
Maandelijkse vergoeding                               5,35 euro 
Jaarlijkse vergoeding                                   64,20 euro 

 

https://www.argenta.be/content/dam/argenta/documenten/algemeen/tarieven/Tarieflijst.pdf
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Betalingen (exclusief kaarten)  

 
Overschrijving in euro 

 
 
 
 
 
 
Doorlopende betalingsopdracht 

 

Domiciliëring 

 
 

 
Papier                                                                  0 euro 
Elektronisch                                                         0 euro 

 
Instantoverschrijving in euro  
(enkel via de Argenta-app)                                  0 euro 

 
 

0 euro 
 
Uitgevoerde domiciliëring                                    0 euro 
Niet uitgevoerde domiciliëring wegens  
ontoereikend saldo                                              0 euro 

Kaarten en contanten  

 
Aanbieden van een debetkaart 
 
Aanbieden van een prepaid kaart 
 
Aanbieden van een kredietkaart1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geldopneming in euro 
 
 
 
 
Geldopneming in andere valuta 
 

 
0 euro 

 
Dienst niet beschikbaar 

 
Extra Argenta kredietkaart 
 
Maandelijkse vergoeding                               3,50 euro 
Jaarlijkse vergoeding                                   42,00 euro 
 
Extra Golden kredietkaart5 
 
Maandelijkse vergoeding                               5,13 euro 
Jaarlijkse vergoeding                                   61,56 euro 
 
Met debetkaart                                                   0 euro3 
Met Argenta kredietkaart                                    5 euro3 
Met Golden kredietkaart                                     5 euro3 

 
 

Met debetkaart: 
0 euro + 1,5% wisselkoerskost3,4 

 
Met Argenta kredietkaart: 

5 euro + 1,5% wisselkoerskost3,4 
 
Met Golden kredietkaart: 

5 euro + 1,5% wisselkoerskost3,4 
 

Debetstanden en bijbehorende 

diensten 

 

 
Geoorloofde debetstand 
 

 
Dienst niet beschikbaar 
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Overige diensten  

Rekeningverzekering Dienst niet beschikbaar 

Rekeninguittreksels Elektronisch                                                         0 euro 
Verzending rekeninguittreksels via de post 
(maandelijks)                                                       0 euro  

 

1 Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv 

2 Meer informatie over de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het verzekeringspakket, vind je in 
de algemene voorwaarden van de verzekering met polisnummer 2.060.149, onderschreven door Argenta 
Spaarbank nv, bij Inter Partner Assistance. 

3 Kost per geldopneming 

4 Wisselmarge van 1,50 % wordt toegepast tegen de referentiewisselkoers ECB (Europese Centrale Bank) 

op de dag van verwerking van de transactie.Referentiewisselkoersen ECB voor de EER-deviezen en 

enkele andere deviezen zijn consulteerbaar op 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html   

5 Meer informatie over de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het verzekeringspakket 

verbonden aan de Golden kredietkaart, vind je in de algemene voorwaarden van de verzekering met 

polisnummer 2.040.147, onderschreven door Argenta Spaarbank nv, bij Inter Partner Assistance. 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

