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1. Zichtrekening

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

1.1 Beheren van de rekening
Type rekening

Zichtrekening Hello4You

Kosten bij de opening van een rekening

GRATIS

Kosten bij de afsluiting van een rekening

GRATIS

Jaarlijkse bijdrage

GRATIS

Hello bank! app (Easy banking App)

GRATIS

Hello bank! web (Easy banking Web)

GRATIS

Beveiligde telefooncode (Easy banking Phone)

GRATIS

1e kaartlezer

GRATIS

Vernieuwing/ vervanging/nieuwe (bijkomende)
kaartlezer

Zichtrekening Hello

€ 9,90

1.2 Verrichtingen (Verrichtingen met de kaart: zie hoofdstuk 1.6 Kaarten)
Verrichtingen via de Hello bank! app
Nationale verrichtingen en internationale SEPA*verrichtingen

GRATIS

Instant overschrijving in euro

€ 0,60 per verrichting

Dit is een individuele elektronische overschrijving
tussen deelnemende banken (*) die dag en nacht
en alle dagen van het jaar (24/7/365) wordt
uitgevoerd tussen de deelnemende banken (**) en
waarbij het geld in enkele seconden beschikbaar is
voor de begunstigde
Limiet: € 1.000 per dag per rekening

Verrichtingen via Hello Team
Domiciliëring en/of doorlopende
betalingsopdrachten via Hello Team

GRATIS

Verrichtingen met kaarten (Debet /
Krediet)
Zie hoofdstuk 1.5 Kaarten
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* SEPA (Single Euro Payments Area) is een eengemaakte Europese betaalruimte.
- De SEPA-zone bestaat uit de landen van de EER (Europese Economische Ruimte) + Monaco + Zwitserland + San Marino.
- De landen van de EER: de landen van de EU (Europese Unie) + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein
- De landen van de EU: de landen van de Eurozone (= 19 lidstaten met de Euro als valuta) + de 9 overige lidstaten: Denemarken, Verenigd
Koninkrijk, Zweden, Hongarije, Polen, Tsjechische Republiek, Bulgarije, Roemenië, Kroatië.
- De landen van de Eurozone: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion,
Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk,
Portugal (Inclusief Azoren, Madeira), Slowakije, Slovenië, Spanje (inclusief Canarische eilanden).
**Deelnemende banken: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, Beobank, BNP Paribas
Fortis, bpost bank, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank.

1. Zichtrekening
Verrichtingen via een BNP Paribas Fortis
kantoor

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

Gelieve de tarievenlijst van BNP Paribas Fortis te
raadplegen

Specifieke verrichtingen
Kost per geweigerde verrichting wegens
onvoldoende saldo

€ 7,26

1.3 Debetrente
Niet toegestane
debetrente (Interesten
maandelijks vanaf 0,25
EUR gedebiteerd)

Jaarlijkse rentevoet

12,10%

Maandelijkse nominale
rente

0,8355%

1.4 Kredietrente
Jaarlijkse rentevoet
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1. Zichtrekening

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

1.5 Valutadata
Debetverrichtingen

Valutadatum

Overschrijving in euro,
behalve:
- Overschrijving in euro naar een (Hello bank!
/ BNP Paribas Fortis) spaarrekening
- Papieren overschrijving in een andere
valuta dan deze van de Europese
Economische Ruimte (EER)*
- Overschrijving in een andere valuta intra
Hello bank! / BNP Paribas Fortis met
wisselverrichting

Uitvoeringsdatum
Uitvoeringsdatum + 1 kalenderdag
Uitvoeringsdatum - 1 bankwerkdag

Uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen

Domiciliëringen, doorlopende opdrachten

Uitvoeringsdatum

Geldopneming in euro aan geldautomaten,
behalve:
- Geldopneming aan geldautomaten in een
andere valuta dan deze van de EER*

Verrichtingsdatum
Verrichtingsdatum - 1 kalenderdag

Betaling in euro bij een handelaar of online,
behalve:
- Betalingen bij een handelaar of online in een
andere valuta dan deze van de EER*

Verrichtingsdatum
Verrichtingsdatum - 1 kalenderdag

Belgische cheque

Uitvoeringsdatum - 1 kalenderdag

Kredietverrichtingen
Overschrijving in euro,
behalve:
- Overschrijving met wisselverrichting

Valutadatum
Uitvoeringsdatum
Uitvoeringsdatum + 2 bankwerkdagen voor de conversie

- Niet-FBINT** overschrijving in een andere
valuta dan diegene van de (EER)*, zonder
wisselverrichting

Uitvoeringsdatum + 1 bankwerkdag

Doorlopende betalingsopdracht

Uitvoeringsdatum

Storting biljetten op rekening (Self Cash Deposit),
behalve:
- Afgifte van valutastukken aan het loket,
krediet na telling

Uitvoeringsdatum
Afgiftedatum + max. 5 bankwerkdagen
voor verificatie en telling

Belgische cheque

Uitvoeringsdatum + 2 kalenderdagen

* Valuta van EER: BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, EUR, GBP, HRK,HUF, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, SEK
** BNP Paribas Fortis Bank International Network Transfer
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1. Zichtrekening

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

1.6 Kaarten
1.6.1 Debetkaart

Hello Debetkaart

2 debetkaarten per rekening

GRATIS

Vanaf de derde debetkaart per rekening
(beheerkosten + opnemingen in euro aan
geldautomaten in België en buitenland + betalen bij
handelaars in België en in buitenland)

€ 1,20 / maand / kaart

Niet mogelijk

GRATIS

Vervanging defecte kaart

€ 10,00 / vervanging
Hello4You : één GRATIS vervanging per jaar

Vervanging verloren of gestolen kaart

€ 30
Hello4You: één kaart/jaar inbegrepen

Tijdelijke debetkaart

Betalingen met de debetkaart
Betalen in België

GRATIS
GRATIS

EER*-zone
In euro
Betalen in het
buitenland
Andere
valuta

Buiten EER*-zone

1,21 % van het bedrag (max. € 12,09)

Behandelingskosten

1,21 % van het bedrag (max. € 12,09)
1,63 % van het bedrag**

Wisselkosten

Geldopnemingen met de debetkaart
Geldopneming in euro aan geldautomaten in
België

GRATIS
GRATIS

EER*-zone
Geldopneminge
n aan
geldautomaten
in het
buitenland

In euro

Andere
valuta

Buiten EER*-zone

0,30 % van het bedrag + € 2,86 (max. € 12,09)

Behandelingskosten

0,30 % van het bedrag + € 2,86 (max. € 12,09)
1,63 % van het bedrag**

Wisselkosten

* De landen van de EER: de landen van de EU (Europese Unie) + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein
- De landen van de EU: de landen van de Eurozone (= 18 lidstaten met de Euro als valuta) + de 10 overige lidstaten: Denemarken,
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Gibraltar, Hongarije, Litouwen, Polen, Tsjechische Republiek, Bulgarije, Roemenië.
- De landen van de Eurozone: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Guyana, Martinique,
Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk,
Portugal (Inclusief Azoren, Madeira), Slovakije, Slovenië, Spanje (inclusief Canarische eilanden).
** Omrekening in EUR van de transactie op basis van de wisselkoers van Mastercard/Maestro of Visa op de dag van de verwerking
van de transactie en met toepassing van een wisselmarge.
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1. Zichtrekening

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

1.6.2 Hello kredietkaart
1ste kaart GRATIS
gedurende het eerste jaar;
anders € 1,13 / maand

Kostprijs van de kaart

€ 2,25 / maand

GRATIS

Vervanging defecte kaart

€ 10,00 / vervanging
Hello4You : één GRATIS vervanging per jaar

Vervanging verloren of gestolen kaart

Betalingen met de kredietkaart
Betalingen in België
Betalingen in
het buitenland

GRATIS

In euro

GRATIS

Andere valuta : wisselkosten

1,60 % van het bedrag

Geldopnemingen met de kredietkaart
Geldopneming in euro aan geldautomaten in België
Geldopneming
aan een
geldautomaat (of
in een
bankkantoor in
het buitenland)

€ 6,00 + 1,00% van het bedrag

In euro

Andere
valuta

€ 6,00 + 1,00% van het bedrag
Behandelingskosten

€ 6,00

Wisselkosten

1,60 % van het bedrag**

** Omrekening in EUR van de transactie op basis van de wisselkoers van de Europese Centrale Bank op de dag van de verwerking van
de transactie en met toepassing van een wisselmarge.
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2. Spaarrekeningen

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

2.1 Beheren van de rekening
Betalingen in België

GRATIS

Kosten bij de afsluiting van een rekening

GRATIS

Jaarlijkse bijdrage

GRATIS

2.2 Kredietrente
Type spaarrekening

Basisrente:

GetrouwGetrouwBasisrente :
heidspremie:
heidspremie:

Hello4You spaarrekening*

0,01 %

0,10 %

Klassieke spaarrekening

0,01 %

0,10 %

Niet mogelijk
0,01 %

0,10 %

* Gereserveerd voor de leeftijd 18 tem 27 jaar, met maximum 2 rekeningen per persoon : 1 rekening als houder en 1 rekening als cohouder
met als beperking een jaarlijks stortingsplafond van € 6.000.

Algemene opmerkingen :
1) Art. 8 Bijzondere voorwaarden spaarrekeningen:
Niet-actieve spaarrekeningen of spaarboekjes (zonder verrichtingen het jaar voordien) met een saldo < 25,00 EUR: geen
vergoeding van interest.
2) Voor natuurlijke personen:
Vrijstelling van roerende voorheffing tot € 980,00 interest (2019).

2.3 Valutadata
Datum van het deposito + 1 kalenderdag

Deposito

Basisrente

Datum van de opvraging

Opvraging

Uitzondering

Bij een interne overschrijving tussen twee spaarrekeningen is
de valutadatum voor elke rekening gelijk aan de datum van de
overschrijving.
Datum van het deposito + 1 kalenderdag

Deposito
Getrouwheidspremie

Datum van de opvraging

Opvraging
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2. Spaarrekeningen

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

2.3 Belangrijkste gegevens omtrent de basisrente en de getrouwheidspremie
Minimale depositoperiodes voor het
verkrijgen van de premie

Getrouwheidspremie:

Voor het verkrijgen van de getrouwheidspremie moet het
bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening
blijven staan. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie
toegekend werd, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe
periode van 12 maanden.

Garantie

Basisrente:

De basisrente wordt dag na dag berekend en is niet
gewaarborgd, maar wordt pro rata temporis berekend op basis
van eventuele tariefwijzigingen.

Getrouwheidspremie:

De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik
van de storting of bij het begin van een nieuwe
verwervingsperiode, blijft van toepassing voor de volledige
getrouwheidsperiode.

Aanrekeningen
Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

Tijdstip van storting van de verworven
interest
De basisrente wordt jaarlijks op 1 januari van het volgende jaar berekend en wordt op 2 januari aan het kapitaal van de
spaarrekening toegevoegd met valutadatum 1 januari.
De verworven getrouwheidspremies worden elk kwartaal in rekening geboekt. Ze genereren basisrente vanaf
respectievelijk 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari na het kwartaal waarin ze zijn verworven.
De gekapitaliseerde basisrente en premies komen in aanmerking voor de berekening van een getrouwheidspremie op
het einde van de twaalf maanden durende verwervingsperiode.
In geval van definitieve afsluiting van de spaarrekeningen in de loop van het jaar kan de vergoeding die op dat ogenblik
verworven was, op verzoek, samen met het kapitaal vereffend worden.
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3. Rekeninguittreksels

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

Via Hello bank! web/Hello bank! app
(Easy banking Web/Easy banking app)

GRATIS

Toegestuurd per post (alle frequenties)

H10015N – 01/07/2021
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Niet mogelijk

Hello4
de 18 à

Tarievenlijst Hello bank!
(zowel voor Hello4You als
bank! klanten)

4. Internationale betalingen

Hello

4.1 Europese overschrijving (SEPA)
SEPA (Single Euro Payments Area) is een eengemaakte Europese betaalruimte. De SEPA-zone bestaat uit de landen
van de Europese Economische Ruimte, Monaco, Zwitserland en San Marino.
Een Europese overschrijving moet aan de volgende criteria voldoen:

overschrijving in EUR;

van/naar andere lidstaten van de SEPA-zone ;

met correcte IBAN van de opdrachtgever en de begunstigde;

met naam van de begunstigde;

met correcte BIC van de bank van de begunstigde.
De tarieven worden maandelijks aangerekend, samen met de eventuele kosten van het binnenlands betalingsverkeer.
De tarieven voor binnenlandse transfers gelden conform de Europese Verordening 260/2012.

Overschrijving naar het buitenland
Elektronische overschrijving

GRATIS

Toeslag per Europese SEPA-overschrijving naar
Zwitserland

€ 8,47

Overschrijving vanuit het buitenland
Basistarief :

GRATIS

Toeslag per Europese SEPA-overschrijving uit
Zwitserland

€ 6,05

4.2 Internationaal tarief
Dit tarief wordt toegepast voor alle andere overschrijvingen, met inbegrip van:




de overschrijvingen in EUR naar en van landen buiten de SEPA-zone;
de overschrijving in EUR naar en van landen van de SEPA-zone zonder vermelding van het juiste IBANnummer van de begunstigde;
de overschrijvingen in één van de deviezen van de Europese Economische Ruimte (behalve EUR)
- Deze valuta zijn: BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, GBP, HRK, HUF, LTL, NOK, PLN, RON, SEK.
- de overschrijvingen in een andere valuta dan deze van de EER, zelfs naar/komend van andere banken in
België;

De tarieven worden per transactie aangerekend.
De kosten zijn verplicht gedeeld (SHARED), behalve indien de overschrijving een wisselverrichting vereist
bij het debet, in welk geval er keuze is tussen ‘gedeelde kosten’ (SHARED) en ‘zonder kosten voor de
begunstigde’ (OUR).

H10015N – 01/07/2021

11

Tarievenlijst Hello bank!
(zowel voor Hello4You als
bank! klanten)

4. Internationale betalingen

Hello

Overschrijving naar het buitenland :
Algemeen tarief
1. Betalingsprovisie

1,21 ‰ (min. € 8,47 ; max. € 121,00)

2. Telecommunicatiekosten (Swift)

€ 1,21

3. Toeslag
- Overschrijving « zonder kosten voor de
begunstigde» (OUR-correspondentkosten)

Verschillend per land

Overschrijving naar het buitenland :
Voordeeltarief geldig voor bepaalde
banken*
€ 6,05

1. Betalingsprovisie
2. Telecommunicatiekosten (Swift)

GRATIS

3. Toeslag
- Overschrijving « zonder kosten voor de
begunstigde» (OUR-correspondentkosten)

Verschillend per land

Overschrijving uit het buitenland
Betalingsprovisie

1,21 ‰ (min. € 6,05 ; max. € 121,00)

* Voordeeltarief geldig voor onderstaande banken:
BICIBFBX: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Burkina / Ouagadougou / Burkina Faso
BICICIAB: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Cote d’Ivoire / Abidja / Cote d’Ivoire
BICIGALX: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon / Libreville / Gabon
BICIGNCX: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Guinée / Conakry / Guinée
BICIMLBA: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Mali / Bamako / Mali
BICISNDX: Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal / Dakar / Sénégal
BMCIMAMC: Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie / Casablanca / Marocco
BNPADZAL: BNP Paribas El Djazair / Algiers / Algeria
BNPAEGCX: BNP Paribas SAE, Egypt / Cairo / Egypt
BNPAGB22: BNP Paribas London Branch / London / United Kingdom
BPPBCHGG: BNP Paribas SA (Switzerland) / Geneva / Switzerland
BWSTUS66: Bank Of The West / San Francisco, CA / United States
FHBKUS77: First Hawaiian Bank / Honolulu, HI / United States GEBAGB22: BNP Paribas Fortis SA/NV UK Branch / London / United
Kingdom
HNADGB2L: BNP Paribas Securities Services / London / United Kingdom
KHABUA2K: UkrSibbank/ Kharkiv / Ukraine
NJCBCNBN: Bank of Nanjing (formerly Nanjing City Commercial Bank) / Nanjing / China
ORCOVNVX: Orient Commercial Joint Stock Bank / Ho Chi Minh City / Vietnam
PARBCHZZ: BNP Paribas Securities Services / Zurich / Switzerland
PARBGB2L: BNP Paribas Securities Services, United Kingdom / London / United Kingdom
TEBUTRIS: Turk Ekonomi BankasiI A.S. / Istanbul / Turkey
UBCITNTT: Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (Groupe BNP Paribas) / Tunis / Tunisia
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(zowel voor Hello4You als
bank! klanten)

4. Internationale betalingen

Hello

4.3 Kosten voor opzoekingen, annuleringen en wijzigingen
Voor opzoekingen en wijzigingen in verband met buitenlandse overschrijvingen (inbegrepen de Europese
Overschrijving/SEPA) wordt een vergoeding van 12,39 EUR (14,99 EUR BTW inbegrepen) aangerekend, eventueel te
vermeerderen met de ons door de correspondentbank(en) aangerekende kosten.
Voor het annuleren van overschrijvingen geldt een tarief van 20,66 EUR (25,00 EUR BTW inbegrepen), eventueel te
vermeerderen met de ons door de correspondentbank(en) aangerekende kosten.
Deze kosten worden niet aangerekend mocht de bank verantwoordelijk zijn voor een eventuele fout.

4.4 Verrichtingen met debet-, krediet: zie hoofdstuk 1.6 Kaarten

H10015N – 01/07/2021
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5. Hello woonkredieten
Hypothecair krediet, overeenkomstig WER Boek VII, Titel 4, Hfdst. 2. Voor meer informatie kan je de Informatiebrochure
Hello Woonkrediet (prospectus) en de tarievenlijst Hello home! raadplegen.

5.1 Voorbeeld van een Hello Woonkrediet volgens het basistarief
Looptijd

20 jaar

Jaarlijkse vaste rentevoet

1,88 %

Maandelijkse vaste rentevoet

0,155 %

Jaarlijks kostenpercentage*
kosten voor een verplichte schuldsaldo- en brandverzekering nog
toe te voegen

2,19 %

Te ontlenen bedrag

€ 150 000

Maandelijkse terugbetaling

€ 748,92

Dossierkosten

€ 350,00

Representatief voorbeeld van een hypothecair krediet met onroerende bestemming: Hello home!
Kredietbedrag

€ 150.000

Looptijd

20 jaar

Jaarlijkse rentevoet

2,05%

Maandelijkse aflossing

€ 760,82

Bankkosten

Notariskosten

Verzekeringskosten
*

Op basis van de onmiddellijke en volledige
opname van het kredietbedrag.

Te betalen interesten

€ 32.596,80

Dossierkosten

€ 350,00

Registratierechten van
het krediet

€ 1.575,00

Registratierechten van de
hypotheek

€ 682,50

Diverse aktekosten

€ 1.370,50

Premie van de
brandverzekering

€ 27,35/maand

Enkel dekking van het gebouw,
vierkamerwoning in een normale
omgeving zonder risico op natuurrampen.

Premie van de
schuldsaldoverzekering

€ 32,72/maand

Looptijd 160 maanden, dekking 150%,
krediet met 2 ontleners.
Persoon van 34 jaar, niet-roker, normaal
BMI.

Totale kostprijs van het krediet

€ 198.252,09

JKP

3,09%

Voor een hypotheek gebaseerd op het
ontleend bedrag.

Het jaarlijks kostenpercentage houdt rekening met alle kosten en de verzekeringspremies verbonden aan je krediet. Het
JKP is berekend uitgaande van de hypothese dat het volledig kredietbedrag onmiddellijk wordt opgenomen op de
aanvangsdatum van het krediet en de kredietnemers hun verplichtingen stipt nakomen tijdens de volledige looptijd van
het krediet.
* Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand
voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv,
verzekeringstussenpersoon, Warandeberg 3, B-1000 – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder
het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent,
betaald per commissie, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv heeft een aandeel van meer dan 10% in AG
Insurance nv.
H10015N – 01/07/2021
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5.2 Kortingen op het basistarief
Indien de ontleners voldoen aan de onderstaande voorwaarden op het moment van de ondertekening van hun Hello
woonkrediet, zal de verbonden korting toegekend worden op het basistarief van hun woonkrediet:

Kortingspercentage
op de reële jaarlijkse
rente

Kortingspercentage
op de reële
maandelijkse rente

Het totale bedrag van het Hello woonkrediet is gelijk aan of
minder dan 80% van de waarde van het onroerend goed.

0,20 %

0,016 %

De inkomsten van de ontleners zijn gedomicilieerd op een
zichtrekening bij Hello bank!.

0,10 %

0,008 %

De ontleners onderschrijven voor de woning van het
woonkrediet een Woningverzekering van AG Insurance via
Hello bank! als tussenpersoon.

0,10 %

0,008 %

De ontleners onderschrijven een schuldsaldoverzekering
van AG Insurance via Hello bank! als tussenpersoon en dit
ten belope van :
- 100% van het ontleend bedrag van het Hello
woonkrediet in geval van één enkele ontlener,
- > 75% van het ontleend bedrag van het Hello
woonkrediet in geval van meerdere ontleners.

0,10 %

0,008 %

Type korting

6. Vrijblijvende verzekeringen

Digital Protect

H10015N – 01/07/2021

Hello4You

Hello

18 t.e.m. 27 jaar

vanaf 28 jaar

€12,00/maand
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