Tarievenwijzer
In de Tarievenwijzer vindt u de kosten en limieten van de betaaldiensten van ASN Bank. De Tarievenwijzer geldt voor
ASN Online Bankieren, ASN Bankrekening, de ASN Studentenrekening, de ASN Jongerenrekening en de ASN Juniorrekening.
Heeft u vragen over de informatie in de Tarievenwijzer? Wij beantwoorden die graag. U kunt de ASN Klantenservice
070 - 35 69 335 bellen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Of een e-mail sturen aan informatie@asnbank.nl.

Online Bankieren
Kosten ASN Online Bankieren
• Gebruik van ASN Online Bankieren: gratis.
Limieten bij gebruik toegangsnaam en wachtwoord (Digicode)
• Overboekingen naar gekoppelde tegenrekeningen: € 250.000 per dag.
• Overboekingen tussen eigen ASN-rekeningen: € 250.000 per dag.
Limieten bij gebruik Digipas
• Overboekingen naar rekeningen van derden: € 25.000 per dag.

ASN Bankrekening
Kosten ASN Bankrekening
• Het aanhouden van een ASN Bankrekening op één naam kost € 1,50 per kalendermaand (€ 18 per jaar).
• Een en/of -rekening op naam van twee rekeninghouders kost € 3,00 per kalendermaand (€ 36 per jaar).
• Voor een gemachtigde wordt € 1,50 per kalendermaand gerekend (€ 18 per jaar).
Rente ASN Bankrekening
• Creditrente 0,1%* effectief per jaar, te ontvangen per kalenderkwartaal.
• Debetrente 9%** effectief per jaar, te betalen per kalenderkwartaal.
* Variabele rente die u ontvangt over uw positieve saldo op jaarbasis met ingang van 9 februari 2018 (rentewijzigingen voorbehouden).
** V
 ariabele rente die u betaalt bij roodstand op jaarbasis met ingang van 9 oktober 2014 (rentewijzigingen voorbehouden). Op de laatste pagina van de
Tarievenwijzer vindt u een krediettabel met daarin een aantal rekenvoorbeelden.

ASN Studentenrekening, ASN Jongerenrekening en ASN Juniorrekening
Kosten
• Het aanhouden van een ASN Studentenrekening, ASN Jongerenrekening of ASN Juniorrekening is gratis.
Rente
Te ontvangen per kalenderkwartaal:
• Credit rente ASN Studentenrekening en ASN Jongerenrekening: 0,1%* effectief per jaar.
• Credit rente ASN Juniorrekening over saldo tot € 1.000: 0,3%** effectief per jaar
• Credit rente ASN Juniorrekening over saldo vanaf € 1.000: 0,1% effectief per jaar*
* Variabele rente die u ontvangt zoals aangegeven over uw positieve saldo op jaarbasis met ingang van 9 februari 2018 (rentewijzigingen voorbehouden).
** Variabele rente die u ontvangt over uw positieve saldo tot € 1.000 op jaarbasis met ingang van 9 februari 2018 (rentewijzigingen voorbehouden).

ASN Bankrekening, ASN Studentenrekening, ASN Jongerenrekening en ASN Juniorrekening
Kosten passen en mobiel betalen
• Eerste verstrekking ASN Wereldpas: gratis.
• Heraanvraag ASN Wereldpas: gratis.
• Eerste verstrekking ASN Digipas: gratis.
• Heraanvraag ASN Digipas: gratis.
• ASN Mobiel Betalen:
• ASN Bankrekening: gratis tot 1 mei 2018.
Daarna kost het gebruik van ASN Mobiel Betalen € 0,50 per maand per persoon per rekening.
• ASN Studentenrekening en ASN Jongerenrekening: gratis
Betalen en geld opnemen in Nederland
• Geld opnemen en betalen met uw ASN Wereldpas in Nederland is gratis.
Betalen en geld opnemen in het buitenland
• Geldopname in euro’s (EU-landen): gratis*.
• Andere geldopnames: € 2,25 per transactie*.
* Als u in het buitenland geld opneemt met uw ASN Wereldpas bij een geldautomaat dan kunnen er kosten verbonden zijn aan het gebruik van
die geldautomaat.ASN Bank heeft geen invloed op deze kosten. Op het scherm van de geldautomaat of op de geldautomaat zelf ziet u hoe hoog
deze kosten zijn. Deze kosten vindt u terug in uw transactie overzicht met de omschrijving ‘Kosten geldopname’.

• Betaling met ASN Wereldpas in euro’s (EU-landen): gratis.
• Andere betaling met ASN Wereldpas: € 0,15 per transactie.
Limieten ASN Wereldpas
Nederland en Europa

Buiten Europa

ASN Bankrekening, ASN Studentenrekening en ASN Jongerenrekening

€ 1.000 per dag

€ 500* per dag

ASN Juniorrekening

€ 50 per week

€ 75* per week

ASN Bankrekening, ASN Studentenrekening en ASN Jongerenrekening

€ 2.500 per dag**

€ 750* per dag

ASN Juniorrekening

€ 50 per week

€ 75* per week

Geldopname bij geldautomaten

Betalen bij betaalautomaten (incl. contactloos)

ASN Mobiel betalen
De limiet voor betalen met ASN Mobiel Betalen is € 500 per dag.
Contactloos betalen
Contactloos betalen zonder pincode kan tot en met € 25. Achter elkaar contactloos betalen zonder pincode kan tot een totaalbedrag van € 50.
Komt u boven die € 50, dan vraagt de betaalautomaat voor de veiligheid om uw pincode.
* Of de tegenwaarde daarvan in lokale valuta
** De limiet binnen Nederland kan via ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren tijdelijk worden verhoogd tot € 25.000.

Kosten binnenlands betalingsverkeer
• Spoedbetaling: € 2,20.

Kosten buitenlands betalingsverkeer
Euroland betalingen
Betalingen in euro’s zijn gratis wanneer ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De betaling moet gedaan worden tussen banken in SEPA-landen. Welke landen bij SEPA horen, vindt u op asnbank.nl.
• De betaling moet in euro’s zijn.
• De betaling moet voorzien zijn van het IBAN van de betaler en de begunstigde.
• De transactiekosten van de betaling worden gedeeld met de begunstigde (shared).
• Het is een normale betaling (geen spoed).
Deze betalingen worden Eurolandbetalingen genoemd.
Verrekening kosten buitenlands betalingsverkeer
De kosten voor overboekingen naar een bank van de ontvanger in het buitenland kunnen op drie verschillende manieren worden doorbelast:
Overboekingen in

Naar bank van ontvanger

Euro’s

Binnen SEPA (Eurolandbetaling):
Shared

Buiten SEPA:
Our, Beneficiary of Shared naar keuze

Overige valuta

Binnen EER:
Shared

Buiten EER:
Our, Beneficiary of Shared naar keuze

• Shared: de opdrachtgever en de ontvanger van de betaling betalen de kosten van de eigen bank (standaard).
• Our: de opdrachtgever betaalt alle kosten die verbonden zijn aan de transactie. Zowel van de eigen bank als van
de bank van de ontvanger (optioneel).
• Beneficiary: de ontvanger van de betaling betaalt alle transactiekosten (optioneel).
Bij een betaling naar het buitenland wordt gebruik gemaakt van een vaste correspondent bank. Als dit niet de bank
van de begunstigde is, maakt deze bank het over naar een correspondent bank uit haar eigen netwerk.
Elke bank kan kosten berekenen; ASN Bank heeft geen invloed op deze kosten.
Overzicht kosten euroland en niet euroland betalingen
Our

Shared

Beneficiary

Eurolandbetaling

-

€ 0,001

-

Overige buitenlandbetaling

€ 0,00

0,1%2

0,1%2

€ 0,001

-

0,1%3

€ 0,00

Inkomend

Uitgaand

1

2
3
4

Eurolandbetaling

-

Overige buitenlandbetaling

0,25%

4

 SN Bank brengt u hiervoor geen kosten in rekening. Het is wel mogelijk dat de bank van de andere verzender/ontvanger kosten in rekening brengt.
A
Die kosten worden dan door de andere verzender/ontvanger betaald.
Minimaal € 7 en maximaal € 70
Minimaal € 5 en maximaal € 50
Minimaal € 15 en maximaal € 165

• B
 etaalt u of neemt u geld op met uw ASN Wereldpas in het buitenland in een andere geldsoort dan de euro?
Dan gebruiken we de wisselkoersen van Mastercard.
• De definitieve wisselkoers voor een transactie is de wisselkoers die geldt op het moment dat de transactie wordt verwerkt.
Overige kosten
• Navragen transactie via een betaalautomaat: gratis.
• Schriftelijke specificatie van een transactie: gratis.
• Navraag over een bedrag dat de klant naar een verkeerd rekeningnummer heeft overgemaakt:
hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden tot maximaal 24 euro.
• Beschikken over ‘emergency cash’ (geld in noodgevallen in het buitenland): gratis.

Rekenvoorbeelden rood staan
ASN Bankrekening
Totale
kredietbedrag1

Debetrentevoet2

Jaarlijks
kostenpercentage3

Looptijd
in maanden4

Totale prijs5
(duur 90 dagen)

€ 1.000

9%

10,95

3

1.026

€ 1.500

9%

10,30

3

1.537

€ 2.000

9%

9,97

3

2.048

€ 2.500

9%

9,78

3

2.559

Totale
kredietbedrag1

Debetrentevoet2

Jaarlijks
kostenpercentage3

Looptijd
in maanden4

Totale prijs5
(duur 90 dagen)

€ 100

7%

7%

3

€ 101,71

€ 150

7%

7%

3

€ 152,56

€ 200

7%

7%

3

€ 203,41

€ 250

7%

7%

3

€ 254,26

ASN Studentenrekening

2

3

4

5

 otale kredietbedrag: het bedrag dat u maximaal rood mag staan, ook wel kredietlimiet genoemd. In dit voorbeeld neemt u dat bedrag in één keer op.
T
Debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis. De rente voor de ASN Bankrekening geldt vanaf 9 oktober 2014, de rente voor de
ASN Studentenrekening vanaf 1 augustus 2017. Rentewijzigingen voorbehouden.
Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat rood staan u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag.
In deze berekening zijn de debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de maandelijkse kosten opgenomen. Voor de ASN Bankrekening zijn de kosten € 1,50 per
maand. De ASN Studentenrekening kent geen maandelijkse kosten. Daarbij gaan we ervan uit dat u het bedrag dat u wilt lenen, in één keer opneemt en na 90 dagen
helemaal aflost, inclusief de debetrente die u bent verschuldigd. Ook gaan we ervan uit dat de debetrentevoet constant is.
Looptijd in maanden: u moet minimaal één dag in een aansluitende periode van drie maanden een positief saldo hebben. Daardoor is de looptijd van uw krediet
maximaal 90 dagen.
Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten die staan beschreven onder 3.
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