Kostenoverzicht Triodos Internet Zaken Rekening
Algemene kosten
Triodos Internet Zaken Rekening
Internet Bankieren
Overstapservice
Wereldpas
Rente bij saldo tot en met € 500.000
(per 15-02-2018, wijzigingen voorbehouden)
Rente bij saldo boven € 500.000 *
(per 15-02-2018, wijzigingen voorbehouden)
Identifier
Digitale rekeningafschriften (pdf)
Fiscaal jaaroverzicht

€ 8,50 per maand
Geen
Geen
€ 20 per jaar
0% effectieve rente op jaarbasis
-0,50% effectieve rente op jaarbasis
Geen
Geen
Geen

* Bij een saldo boven € 500.000 is het openen van meerdere rekeningen niet toegestaan. Bekijk ons
Rekeningenbeleid voor saldi boven € 500.000.

Uitgaande betalingen & geld opnemen
Geld opnemen en betalen in eurolanden*
Betalen via iDEAL
Geld opnemen in het buitenland in andere
valuta dan euro
Betalen in het buitenland in andere valuta dan
euro
Overboeking
Acceptgiro
Periodieke overboeking
Incasso
Incasso terugboeking / storno
Overboeking per batch
Schriftelijke overschrijving
Spoed-overschrijving via internet
Telefonische overschrijving of
spoedoverschrijving per telefoon/fax

€ 0,07**
€ 0,07
€ 2,25 per transactie + 1% koersopslag over
het opgenomen bedrag**
€ 0,07 + 1% koersopslag over het opgenomen
bedrag**
€ 0,07
€ 0,07
€ 0,07
€ 0,10
€ 0,40
€ 2,25
€ 1,65
€5
Sinds 1 juli 2015 niet meer mogelijk

* Eurolanden: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje.
** De bank in het buitenland kan bijkomende kosten rekenen (bovenop de genoemde opslag). Alle bijkomende
kosten worden berekend over het opgenomen bedrag en worden gelijk in rekening gebracht met de transactie.
Bij opnames staat dit vermeld op het transactiescherm en u moet hiervoor expliciet akkoord geven.

Inkomende betalingen
Bankgiro
Periodieke overboeking
Acceptgiro
Acceptgiro per batch
Incasso terugboeking / storno
Spoedoverschrijving
Overige crediteringen

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,30
€ 3,50
€ 0,50
€ 1,75
€ 0,14

Naast betalingsverkeer via Internet Bankieren, de Mobiel Bankieren app en schriftelijk betalingsverkeer is ook
elektronisch betalingsverkeer via Equens mogelijk. Tarieven hiervoor kunt u opvragen.

Overige faciliteiten
Navraag en bemiddeling
Herroepen incasso (Internet Bankieren)
(Selectieve) incassoblokkade
Administratieve kosten bij beslaglegging
Toesturen algemene voorwaarden
Rekeningafschrift (op papier)
Rekeningafschriften MT940 structured via
SWIFT
Bankverklaring jaarrekening eenmalig

Versie 181115

€ 27,50 per verzoek
Geen
Geen
€ 75
Geen
€ 0,85
€ 18 per maand + 0,50 per bericht
€ 100 (excl. 21% BTW)

