Informatiedocument
betreffende de vergoedingen

Aanbieder van de betaalrekening: SNS, is een handelsnaam van de Volksbank N.V.
Product: SNS Compleet
Datum: 01 december 2020
• Dit document geeft u informatie over de vergoedingen (kosten) 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 SNS Tarievenwijzer Betalen.
• Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos
beschikbaar.
Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Aanhouden van een
betaalrekening [SNS Compleet]

Maandelijkse kosten
Totale jaarlijkse kosten

Met inbegrip van een dienstenpakket
dat bestaat uit:
- Mijn SNS (internetbankieren)
- SNS Mobiel Bankieren app
- Aanbieden van betaalpassen;
inclusief vervangende
betaalpassen
- Creditrente over het saldo tot
€ 5.000
- 3 dagen per maand geen rente
betalen als je tot een bedrag van
€ 2.500 rood staat
- Aankoopverzekering
- Online huishoudboekje
- Saldo & Transactie Attentie via
SMS of e-mail
- Aanbieden van een tijdelijke
betaalpas [SNS Servicepas]
- Inkomende en uitgaande
overboekingen in euro’s binnen
SEPA [Euroland betalingen]
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€ 3,10
€ 37,20

Dienst
-

-

Vergoeding

Betalen met een betaalpas in
euro’s via betaalautomaten +
geldautomaatopnames in EU
landen
Optioneel 12 papieren
rekeningafschriften per jaar
Storten van contant geld via GWK
Travelex
Saldo & Transactielijn
Emergency Cash

Diensten boven deze aantallen
worden afzonderlijk in rekening
gebracht.

Betalingen (exclusief kaarten)
Overboeking
uitgaand in vreemde valuta of naar
landen buiten SEPA in euro
[buitenlandbetaling]

met gedeelde kosten via
Internetbankieren

0,1% van het
bedrag met min van
€ 5,00 en max van
€ 50,00

met gedeelde kosten via
winkel

0,1% van het
bedrag met min van
€ 7,00 en max van
€ 70,00

met alle kosten voor
opdrachtgever via
internetbankieren

0,25% van het
bedrag met min van
€ 15,00 en max van
€ 165,00

met alle kosten voor
opdrachtgever via winkel

0,25% van het
bedrag met min van
€ 17,00 en max van
€ 185,00

Overboeking
spoedoverboeking uitgaand in euro

Inkomende overboeking
in vreemde valuta of vanuit landen
buiten SEPA

Dienst niet
beschikbaar

met gedeelde kosten
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0,1% van het
bedrag met min van
€ 7,00 en max van
€ 70,00

Dienst

Vergoeding
met alle kosten voor
ontvanger

0,1% van het
bedrag met min van
€ 7,00 en max van
€ 70,00 + eventuele
kosten van de
versturende bank

Kaarten en contanten
Aanbieden van een betaalpas
extra betaalpas

Aanbieden van een betaalpas
vervangende betaalpas

Betaalpas
- eenmalige kosten
- maandelijkse kosten
Totaal jaarlijkse kosten

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Betaalpas

€ 0,00

Aanbieden van een creditcard*

Dienst niet
beschikbaar

Opname van contant geld
met een betaalpas in vreemde valuta

€ 4,00
+ eventuele lokale
kosten voor het
gebruik van de
geldautomaat

Opname van contant geld
met een creditcard* in euro

Dienst niet
beschikbaar

Opname van contant geld
met een creditcard* in vreemde valuta

Dienst niet
beschikbaar

Betalen met een betaalpas
in vreemde valuta

€ 0,30

Betalen met een creditcard*
in vreemde valuta

Dienst niet
beschikbaar

Debetstanden en bijbehorende diensten
Rood staan

bij langer dan 3 dagen per
maand rood staan

9,0%

Ongeoorloofd rood staan

bij rood staan zonder
toestemming óf meer rood
staan dan afgesproken

9,0%
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Dienst

Vergoeding

Overige services
Papieren Rekeningafschrift

Maandelijks
Twee-wekelijks
Wekelijks

€ 0,00
€ 1,25 per maand
€ 2,75 per maand

* De SNS Creditcard is een product van International Card Services (ICS). SNS heeft de
dienstverlening van de creditcard bij ICS ondergebracht. Dat betekent dat u met uw creditcard
klant bent bij ICS. Alle kosten met betrekking tot uw creditcard betaalt u aan ICS. Daarom ziet
u de kosten ervan niet in dit overzicht terug.
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