Tarievenwijzer
Betalen
Aanhouden van betaalrekeningen

Per maand

SNS Betalen
Mijn SNS (internetbankieren) en Mobiel Bankieren app
2 (persoonlijke) 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

€ 2,75

SNS EU Betaalrekening
Mijn SNS (internetbankieren) en Mobiel Bankieren app
1 betaalpas
Online huishoudboekje

€ 2,60

SNS Basis Privérekening1
Mijn SNS (internetbankieren) en Mobiel Bankieren app
Aanbieden van 1 betaalpas
Online huishoudboekje

€ 2,60

SNS Jongerenrekening
Mijn SNS (internetbankieren), Mobiel Bankieren app en Mobiel betalen
1 (persoonlijke) betaalpas
Creditrente over het saldo tot € 5.000
3 dagen per maand geen rente betalen als je tot een bedrag van € 2.500 rood staat
Online huishoudboekje

€ 0,00

SNS Studentenrekening
Mijn SNS (internetbankieren), Mobiel Bankieren app en Mobiel betalen
1 (persoonlijke) betaalpas
Creditrente over het saldo tot € 5.000
3 dagen per maand geen rente betalen als je tot een bedrag van € 2.500 rood staat
Online huishoudboekje

€ 0,00

SNS Jeugd Betalen
Mijn SNS (internetbankieren) en Mobiel Bankieren app
1 (persoonlijke) betaalpas
Creditrente over het saldo tot € 500
Online huishoudboekje

€ 0,00

SNS Plus Betalen (deze betaalrekening kun je niet meer openen)
Mijn SNS (internetbankieren) en Mobiel Bankieren app
1 betaalpas
Online huishoudboekje

€ 2,25

SNS Basis Betalen (deze betaalrekening kun je niet meer openen)
Mijn SNS (internetbankieren) en Mobiel Bankieren app
1 betaalpas
Online huishoudboekje

€ 2,60
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Aanvraag via erkende hulpverleningsinstantie.

Rente op je betaalrekening
SNS Betalen
SNS Studentenrekening
SNS Jongerenrekening
SNS Jeugd Betalen
Variabele rente op jaarbasis per 9 januari 2019. Rentewijzigingen voorbehouden.
Tot een saldo van € 5.000 bij SNS Betalen, SNS Jongerenrekening en SNS Studentenrekening
Tot een saldo van € 500 bij SNS Jeugd Betalen
½½
½½
½½
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Creditrente
0,10%
0,10%
0,10%
0,40%

Rente als je rood staat
Debetrente
SNS Betalen
11,00%
SNS Studentenrekening
8,30%
SNS Jongerenrekening
8,30%
SNS EU Betaalrekening
11,00%
SNS Basis Privérekening
11,00%
SNS Plus Betalen en SNS Basis Betalen
11,00%
Effectieve rente per jaar wordt per kwartaal verrekend.
Bij SNS Betalen, SNS Studentenrekening en SNS Jongerenrekening betaal je per maand drie dagen geen rente als je tot een
bedrag van € 2.500 rood staat
Je kunt rood staan als je 18 jaar of ouder bent.
Zie ook de rekenvoorbeelden op pagina 3 en 4 van deze Tarievenwijzer Betalen
½½
½½

½½
½½

Kaarten en contanten
Aanbieden van een betaalpas
€ 8,50
Aanvragen persoonlijke betaalpas1
Vervangende (persoonlijke) betaalpas (defect/verlies/diefstal)
€ 0,00
SNS Servicepas
€ 0,00
Extra betaalpas
€ 0,00
eenmalige kosten
€ 1,08
maandelijkse kosten2
Extra persoonlijke betaalpas
eenmalige kosten
€ 8,50
maandelijkse kosten
€ 1,08
1)
Een persoonlijke betaalpas is gratis bij:
SNS Jeugd Betalen, SNS Jongerenrekening en SNS Studentenrekening.
SNS Betalen als de persoonlijke betaalpas direct bij opening van de betaalrekening wordt aangevraagd. Bij aanvraag
achteraf wordt het tarief in rekening gebracht.
2)
SNS Plus Betalen: 25% korting op extra betaalpas(sen)
Aanbieden van een creditcard1
SNS Creditcard ( jaarlijkse kosten)
€ 15,75
SNS Creditcard bij Studenten- of Jongerenrekening ( jaarlijkse kosten)
€ 11,25
Rente als je rood staat met gespreid betalen
€ 13,50%
1)
	De SNS Creditcard is een product van International Card Services (ICS). SNS heeft de dienstverlening van de creditcard bij ICS
ondergebracht. Dat betekent dat je met je creditcard klant bent bij ICS. Alle kosten met betrekking tot je creditcard betaal je aan ICS.
Opname van contant geld
met een betaalpas in euro in EU landen
€ 0,00
met een betaalpas in euro buiten EU landen
€ 2,25
met een betaalpas in vreemde valuta
€ 2,25
+ eventuele lokale kosten voor het
gebruik van de geldautomaat
½½
½½

met een creditcard in euro
met een creditcard in vreemde valuta
½½

½½

4% van opgenomen bedrag
4% van opgenomen bedrag +
2% wisselkoersopslag
Neemt u geld op met uw betaalpas in het buitenland in een andere geldsoort dan de euro? We gebruiken dan de wisselkoersen van Mastercard (Maestro) of Visa (VPay). De definitieve wisselkoers voor een transactie is de wisselkoers die geldt
op het moment dat de transactie wordt verwerkt.
Heb je een positief saldo op je creditcard en neem je contant geld op bij een automaat? Dan betaal je 1% (in plaats van 4%)
van het bedrag dat je opneemt, maar nooit meer dan € 1,50. Als je meer opneemt dan je positieve saldo, dan betaal je voor
het bedrag erboven 4%.
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Kaarten en contanten
Betalen met een betaalpas
in euro in EU landen
in euro buiten EU landen
in vreemde valuta

€ 0,00
€ 0,15
€ 0,15

Betalen met een creditcard
in euro in Nederland en andere Eurolanden
in vreemde valuta

€ 0,00
2% wisselkoersopslag

Betalen met een mobiele telefoon
€ 0,50
SNS Mobiel betalen1 (maandelijkse kosten)
Storten van contant geld
geld storten via GWK Travelex
€ 0,00
Binnen de EU betekent naast de EU landen en de overzeese gebieden van Frankrijk, Portugal en Spanje ook binnen de
volgende landen: Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland.
Betaalt u met uw betaalpas in het buitenland in een andere geldsoort dan de euro? We gebruiken dan de wisselkoersen
van Mastercard (Maestro) of Visa (VPay). De definitieve wisselkoers voor een transactie is de wisselkoers die geldt op het
moment dat de transactie wordt verwerkt.
1)
SNS Mobiel Betalen is gratis bij een SNS Jongerenrekening en SNS Studentenrekening. Bij andere betaalrekeningen kost SNS
Mobiel Betalen € 0,50 per persoon per rekening per maand.
½½

½½

Betalingen (exclusief kaarten)
Overboeking1
uitgaand in euro’s naar landen binnen SEPA [eurolandbetaling]2
uitgaand in vreemde valuta of naar landen buiten SEPA [buitenlandbetaling]
met gedeelde kosten via internetbankieren
met gedeelde kosten via winkel

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

spoedoverboeking uitgaand in euro binnen Nederland [toeslag]
via internetbankieren
via winkel
Inkomende overboeking1
in euro’s vanuit landen binnen SEPA [eurolandbetaling]2
in vreemde valuta of vanuit landen buiten SEPA
met gedeelde kosten
met alle kosten voor ontvanger

€ 4,50
€ 8,00
€ 0,00
0,1% van het bedrag met min van
€ 7,00 en max van € 70,00

0,1% van het bedrag met min van
€ 7,00 en max van € 70,00 + eventuele
kosten van de versturende bank
1)
Bij een overboeking vanuit of naar het buitenland wordt gebruik gemaakt van een vaste correspondentbank. Als dit
niet de bank van de begunstigde is, maakt deze bank het over naar een correspondentbank uit haar eigen netwerk. Elke
correspondentbank kan kosten berekenen. Wij hebben geen invloed op deze kosten.
2)
Voorwaarden eurolandbetalingen
De betaling moet in euro’s zijn.
De betaling gaat naar iemand met een bank in een SEPAland. Welke landen bij SEPA horen, vind je op snsbank.nl.
De betaling moet voorzien zijn van de IBAN (rekeningnummer) van de betaler en de ontvanger.
Transactiekosten worden gedeeld met begunstigde.
Geen spoedoverboeking.
½½
½½
½½
½½
½½
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Overige diensten
Extra papieren rekeningafschriften per stuk1
Kopie papieren rekeningafschriften2
op afschriftnummer
maandoverzicht
jaaroverzicht
1)
Voor de eerste 12 rekeningafschriften worden geen kosten in rekening gebracht.
2)
Maximaal te betalen: € 40,00 per rekening.
Emergency cash
Vervanging digipas bij verlies of zichtbare beschadigingen
Saldo & Transactie Attentie via SMS of e-mail
Saldo & Transactielijn (telefonisch bankieren)
Overschrijvingsboekjes (20 formulieren)
Navragen betaalautomaattransactie
MEER INFORMATIE
Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan op snsbank.nl/klantenservice.
Je kunt ook contact opnemen met SNS Klantenservice via 030 - 633 30 00.
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€ 1,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,50
€ 24,00

* REKENVOORBEELDEN ROOD STAAN SNS BETALEN
Het totale
kredietbedrag 1

Variabele
debetrentevoet 2

JKP 3

Theoretische
looptijd 4

Totale kosten
(duur 90 dagen) 5

€ 1.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500

11%
11%
11%
11%

13,47%
12,25%
11,65%
11,28%

Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald

€ 1.032,07
€ 1.543,95
€ 2.055,83
€ 2.567,71

	Het bedrag dat je maximaal rood mag staan. Dit bedrag noemen we ook wel kredietlimiet.
	Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 30 mei 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.
3)
	Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het je maximaal kost als je rood staat. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het
totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de laagste betaalpakketkosten voor de SNS
Betaalrekening (€ 2,75 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we ervan uit dat je het volledige bedrag in ..n keer opneemt en na drie maanden het
volledige krediet inclusief rente aflost. Per maand betaal je drie dagen geen rente als je tot een bedrag van maximaal €2.500 rood staat. Verder gaan
we in deze berekening ervan uit dat de variabele debetrentevoet constant 11% is.
4)
	De kredietovereenkomst heeft geen einddatum zolang je minimaal één dag in een aansluitende periode van 90 dagen een positief saldo hebt.
5)
	Het totale bedrag dat je betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3. Omdat de daadwerkelijke looptijd van het
krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat je betaalt hiervan afwijken.
1)
2)

* REKENVOORBEELDEN ROOD STAAN SNS JONGERENREKENING EN SNS STUDENTENREKENING
Het totale
kredietbedrag 1

Variabele
debetrentevoet 2

JKP 3

Theoretische
looptijd 4

Totale kosten
(duur 90 dagen) 5

€ 250
€ 500
€ 1.000

8,30%
8,30%
8,30%

7,44%
7,44%
7,44%

Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald

€ 255
€ 509
€ 1.018

	Het bedrag dat je maximaal rood mag staan. Dit bedrag noemen we ook wel kredietlimiet.
	Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 30 mei 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.
3)
	Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het je maximaal kost als je rood staat. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het
totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de laagste betaalpakketkosten voor de SNS
Betaalrekening (€ 0,00 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we ervan uit dat je het volledige bedrag in een keer opneemt en na drie maanden het
volledige krediet inclusief rente aflost. Per maand betaal je drie dagen geen rente als je tot een bedrag van maximaal € 1.000 rood staat. Verder gaan
we in deze berekening ervan uit dat de variabele debetrentevoet constant 8,3% is.
4)
	De kredietovereenkomst heeft geen einddatum zolang je minimaal een dag in een aansluitende periode van 90 dagen een positief saldo hebt.
5)
	Het totale bedrag dat je betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3. Omdat de daadwerkelijke looptijd van het
krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat je betaalt hiervan afwijken.
1)
2)

* REKENVOORBEELDEN ROOD STAAN SNS PLUS BETALEN
Het totale
kredietbedrag 1

Variabele
debetrentevoet 2

JKP 3

Theoretische
looptijd 4

Totale kosten
(duur 90 dagen) 5

€ 1.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500

11%
11%
11%
11%

13,98%
12,98%
12,48%
12,18%

Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald

€ 1.033,24
€ 1.546,46
€ 2.059,68
€ 2.572,89

Het bedrag dat je maximaal rood mag staan. Dit bedrag noemen we ook wel kredietlimiet.
Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 30 mei 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.
3)
	Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het je maximaal kost als je rood staat. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het
totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de laagste betaalpakketkosten voor de SNS
Betaalrekening (€ 2,25 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we ervan uit dat je het volledige bedrag in één keer opneemt en na drie maanden het
volledige krediet inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de variabele debetrentevoet constant 11% is.
4)
	De kredietovereenkomst heeft geen einddatum zolang je minimaal één dag in een aansluitende periode van 90 dagen een positief saldo hebt.
5)
	Het totale bedrag dat je betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3. Omdat de daadwerkelijke looptijd van het
krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat je betaalt hiervan afwijken.
1)
2)
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* REKENVOORBEELDEN ROOD STAAN SNS BASIS BETALEN
Het totale
kredietbedrag 1

Variabele
debetrentevoet 2

JKP 3

Theoretische
looptijd 4

Totale kosten
(duur 90 dagen) 5

€ 1.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500

11%
11%
11%
11%

14,45%
13,29%
12,71%
12,,37%

Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald

€ 1.034,30
€ 1.547,52
€ 2.060,73
€ 2.573,95

Het bedrag dat je maximaal rood mag staan. Dit bedrag noemen we ook wel kredietlimiet.
Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 30 mei 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.
3)
	Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het je maximaal kost als je rood staat. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het
totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de laagste betaalpakketkosten voor de SNS
Betaalrekening (€ 2,60 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we ervan uit dat je het volledige bedrag in ..n keer opneemt en na drie maanden het
volledige krediet inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de variabele debetrentevoet constant 11% is.
4)
De kredietovereenkomst heeft geen einddatum zolang je minimaal één dag in een aansluitende periode van 90 dagen een positief saldo hebt.
5)
	Het totale bedrag dat je betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3. Omdat de daadwerkelijke looptijd van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat je betaalt hiervan afwijken.
1)
2)

* REKENVOORBEELDEN SNS CREDITCARD MET OPTIE GESPREID BETALEN1
Het totale
kredietbedrag 2

Variabele
debetrente 3

JKP 4, 5

Totale kosten 5

JKP 4,6

Totale kosten 6

€ 500
€ 1.000
€ 2.500
€ 3.500
€ 5.000

13,5%
13,5%
13,5%
13,5%
13,5%

n.v.t.
16.97%
14,87%
14,48%
14,18%

n.v.t.
€ 1.084,70
€ 2.688,14
€ 3.757,09
€ 5.360,52

18,51%
15,96%
14,48%
14,20%
13,99%

€ 545,73
€ 1.080,20
€ 2.683,64
€ 3.752,59
€ 5.356,02

	De SNS Creditcard is een Visa card van International Card Services (ICS). SNS heeft de dienstverlening van de creditcard bij ICS ondergebracht. Dat betekent
dat je met je creditcard klant bent bij ICS. Alle kosten met betrekking tot je creditcard betaal je aan ICS. Heb je nog een oude SNS Creditcard van Mastercard.
Check dan het rekenvoorbeeld op snsbank.nl/mastercard.
2)
Het bedrag dat je maximaal kunt opnemen/uitgeven met je creditcard, ook wel kredietlimiet genoemd.
3)
Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
4)
	Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat gespreid betalen je maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale
kredietbedrag. In deze berekening zijn de Variabele debetrente (de effectieve jaarrente) en de kosten voor een SNS Creditcard met een standaard
betaalrekening (€ 15,75 per jaar) of een Studenten- of Jongerenrekening (€ 11,25 per jaar) opgenomen. Bij de berekening zijn we er vanuit gegaan dat
je het totale kredietbedrag onmiddellijk en in één keer opneemt en in 12 gelijke termijnen terug betaalt.
5)
	Berekend met de jaarlijkse creditcardkosten van € 15,75 per jaar bij een standaard betaalrekening.
6)
Berekend met de jaarlijkse creditcardkosten van € 11,25 per jaar bij een Studenten- of Jongerenrekening.
1)
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