Informatiedocument
betreffende de vergoedingen
Aanbieder van de betaalrekening: ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V.
Product: ASN Studentenrekening
Datum: 01 september 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 ASN Tarievenwijzer.
• Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos
beschikbaar.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Aanhouden van de betaalrekening*
[ASN Studentenrekening]

Maandelijkse kosten
Totale jaarlijkse kosten

inclusief een dienstenpakket dat
bestaat uit:
- ASN Online Bankieren
- App ASN Mobiel Bankieren
- App ASN Mobiel Betalen
- Creditrente over het saldo
- Aanbieden van een betaalpas;
inclusief vervangende betaalpas
- Inkomende en uitgaande
overboekingen in euro’s binnen
SEPA [Euroland betalingen]
- Betalen met een betaalpas binnen
EER plus Zwitserland via
betaalautomaten +
geldautomaatopnames
- 3 dagen per maand geen rente
betalen als je tot een bedrag van
€ 250 rood staat
- Incasso’s
- SMS alerts
- Emergency Cash
- Gebruik van ASN Klantenservice
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€ 0,00
€ 0,00

Dienst

Vergoeding

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

met gedeelde kosten

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

met alle kosten voor
opdrachtgever

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

Overboeking
spoedoverboeking uitgaand in euro

Inkomende overboeking
in vreemde valuta of vanuit landen
buiten SEPA in euro

Dienst niet
beschikbaar

met gedeelde kosten

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

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

kosten gemachtigde
kosten gemachtigde

€ 0,00
€ 0,00

Kaarten en contanten
Aanbieden van een betaalpas*
extra betaalpas
vervangende betaalpas
Aanbieden van een creditcard

Dienst niet
beschikbaar

Opname van contant geld
buiten EER en Zwitserland

€ 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
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Dienst

Vergoeding

Betalen met een betaalpas
buiten EER en Zwitserland

€ 0,30

Betalen met een creditcard
in vreemde valuta

Dienst niet
beschikbaar

Debetstanden en bijbehorende diensten
Rood staan

binnen de afgesproken
limiet en korter dan 90
dagen

7,0%

Ongeoorloofd rood staan

meer dan de afgesproken
limiet of langer dan 90
dagen

7,0%

Overige diensten

*

Bij ‘het aanhouden van een betaalrekening’ staan de kosten voor de rekeninghouder.
De kosten van een eventuele gemachtigde staan vermeld bij ‘aanbieden van een
betaalpas – extra betaalpas’. Een gemachtigde krijgt ook altijd een persoonlijke
betaalpas voor de betaalrekening. De rekeninghouder en gemachtigde kunnen beiden
gebruik maken van de dienstverlening die staat bij ‘het aanhouden van de
betaalrekening’.
Bij een minderjarige rekeninghouder kan ook de wettelijke vertegenwoordiger gebruik
maken van deze diensten, met uitzondering van de betaalpas.
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