Uitleg transactieoverzicht in Mijn SNS
In je persoonlijke online bankomgeving Mijn SNS kun je je transactieoverzicht
downloaden. In deze tabel staat omschreven wat je terugvindt op zo’n overzicht.
BESTANDSNAAM
De bestandsnaam van een transactieoverzicht bestaat uit de laatste 10 cijfers van je IBAN, de journaaldatum
en het volgnummer.
KOLOM ‘FORMAAT’
In de kolom ‘Formaat’ staat vaak een N of een X. Dit geeft aan wat voor soort tekens er in het veld worden gebruikt.
Een N-formaat betekent dat er numerieke tekens gebruikt worden en een X-formaat betekent dat er letters gebruikt worden.
Tussen haakjes staat het maximale aantal tekens.
Veldnaam

Formaat

Omschrijving

Voorbeeld

Boekingsdatum

dd-mm-jjjj

Dit is de datum waarop de transactie
plaatsvond.

03-04-2000

Opdrachtgeversrekening

X (18)

Je SNS Rekening (IBAN)

NL01SNSB0123456789

Tegenrekeningnummer

X (34)

Dit is het rekeningnummer (IBAN) waar
je geld naar hebt overgemaakt. Of waarvandaan geld naar jou is overgemaakt. Een
IBAN bestaat uit een landcode
(2 letters), een controlegetal (2 cijfers)
en een nationaal rekeningnummer.

NL01BANK0123456789

Naam tegenrekening

X (70)

Dit de naam van de tegenrekeninghouder.

jansen

Adres

Dit veld is nooit ingevuld

Postcode

Dit veld is nooit ingevuld

Plaats

Dit veld is nooit ingevuld

Valutasoort rekening

XXX

Hier staat de valuta van de eigen rekening,
bijvoorbeeld euro’s. In 1 overzicht kunnen
verschillende valutasoorten staan.

EUR

Saldo rekening voor
mutatie

-99999999999.99

Dit is het saldo van je rekening voordat
de opdracht verwerkt was. Bij een negatief
saldo staat er een minteken voor het
bedrag.

1228.30 of -122.40

Valutasoort mutatie

XXX

Hier staat de valuta van de transactie,
bijvoorbeeld euro’s. In 1 overzicht kunnen
verschillende valutasoorten staan.

EUR

Transactiebedrag

-99999999999.99

Dit is het transactiebedrag. Voor een
negatief bedrag staat een minteken.

238.45 of -43.90

Journaaldatum

dd-mm-jjjj

Op de journaaldatum is de transactie in
ons systeem verwerkt. Deze datum is niet
per se hetzelfde als de boekingsdatum.

21-01-2013

Valutadatum

dd-mm-jjjj

De valutadatum is de datum vanaf wanneer
je rente krijgt over het bedrag.

01-04-2001

Interne transactiecode

N (4)

Deze code gebruiken we bijvoorbeeld
om bepaalde transacties te herkennen,
zoals een bijboeking of
een geldautomaat opname.

8810 of 9820

Globale transactiecode

XXX

Deze afkortingen zijn een vertaling van de
interne transactiecode. In de bijlage staat
een overzicht van alle gebruikte globale
transactiecodes.

GEA

Volgnummer transactie

N (8)

Elke transactie krijgt een uniek volgnummer. 90043054

Betalingskenmerk

X (16)

Het betalingskenmerk heeft de betaler zelf
opgegeven. Bijvoorbeeld een
factuur- of debiteurennummer.

‘factuur 9234820’

Omschrijving

X (140)

De omschrijving die je bij de
overboeking hebt opgegeven.

‘24380000140032 Extra
trekking Werelddag 4info’

Afschriftnummer

N (3)

Het nummer van het afschrift waarop
de overboeking staat.

42

BIJLAGE 1 – GEBRUIKTE BOEKINGSCODES
ACC
Acceptgirobetaling
AF
Afboeking
AFB
Afbetalen
BEA
Betaalautomaat
BIJ
Bijboeking
BTL
Buitenlandse overboeking
CHP
Chipknip
CHQ
Cheque
COR
Correctie
DIV
Diversen
EFF
Effectenboeking
ETC
Euro traveller cheques
GBK
Girobetaalkaart
GEA
Geldautomaat

INC
IDB
IMB
IOB
KAS
KTN
KST
OVB
PRM
PRV
RNT
STO
TEL
VV

Incasso
iDeal betaling
iDeal betaling via mobile
Interne overboeking
Kas post
Kosten/provisies
Kosten/provisies
Overboeking
Premies
Provisies
Rente
Storno
Telefonische overboeking
Vreemde valuta

