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Lijst van de meest representatieve aan een betaalrekening verbonden 

diensten 

TERM DEFINITIE 

Beheren van de rekening De rekeningaanbieder beheert de rekening in euro voor de klant. 

Aanbieden van een debetkaart De rekeningaanbieder verschaft een debetkaart die gekoppeld is 

aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie die 

met de debetkaart wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en 

volledig afgehouden van de rekening van de klant. 

Aanbieden van een kredietkaart De rekeningaanbieder verschaft een kredietkaart die gekoppeld is 

aan de rekening van de klant. Het totaalbedrag van de met de 

kaart uitgevoerde transacties gedurende een overeengekomen 

periode, wordt ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk op een 

overeengekomen datum afgehouden van de betaalrekening van 

de klant. In een kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de 

klant wordt bepaald of de klant rente in rekening wordt gebracht 

voor het opnemen van krediet wanneer het een kredietkaart met 

hernieuwbaar krediet betreft. 

Aanbieden van een prepaid kaart De rekeningaanbieder verschaft een betaalkaart die gekoppeld is 

aan de rekening van de klant en waarop elektronisch geld kan 

worden opgeslagen. Het bedrag van elke verrichting met behulp 

van deze kaart wordt direct en integraal afgehouden van het 

opgeslagen bedrag op de vooraf prepaid van de klant. 

Geldopneming in euro De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening in euro. 

Geldopneming in andere valuta De klant neemt geld op van zijn of haar eigen rekening in andere 

valuta dan de euro. 
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Overschrijving in euro De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, geld over 

van de rekening van de klant naar een andere rekening, in euro in 

de SEPA zone. 

Doorlopende betalingsopdracht De rekeningaanbieder maakt, op instructie van de klant, 

regelmatig een vast geldbedrag over van de rekening van de klant 

naar een andere rekening. 

Domiciliëring De klant geeft toestemming aan iemand anders (de begunstigde) 

om aan de rekeningaanbieder de instructie te geven geld over te 

maken van de rekening van de klant naar die van de begunstigde. 

De rekeningaanbieder maakt vervolgens geld over aan de 

begunstigde op een door de klant en de begunstigde 

overeengekomen datum of data. Het bedrag kan variëren. 

Geoorloofde debetstand De rekeningaanbieder en de klant komen vooraf overeen dat de 

klant in negatief mag gaan wanneer er geen geld meer beschikbaar 

is op de betaalrekening van de klant. In deze overeenkomst wordt 

ook het maximumbedrag bepaald dat ter beschikking kan worden 

gesteld, en of de klant vergoedingen en rente in rekening wordt 

gebracht. 

Rekeningverzekering De rekeningaanbieder biedt een verzekering aan verbonden aan 

de rekening van de klant. 

Rekeninguittreksels De rekeningaanbieder verstrekt informatie over het saldo en de 

verrichtingen op de rekening van de klant. 

 


