Informatiedocument betreffende de
vergoedingen

Naam van de rekeningaanbieder: ABN AMRO Bank N.V.
Naam van de rekening: Studenten Pakket
Datum: 1 oktober 2020
• Dit document geeft u inlichtingen over de vergoedingen voor het gebruik van de belangrijkste aan uw
betaalrekening gekoppelde diensten. Hiermee kunt u die 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 Voorwaarden Betaaldiensten
Particulieren en het Informatieblad Betaaldiensten Particulieren op abnamro.nl/voorwaarden.
• Een verklarende woordenlijst van de in dit document gebruikte termen is kosteloos beschikbaar.

Dienst

Vergoeding

Algemene rekeningdiensten
Studenten Pakket (betaalpakket)

Per maand
Totale jaarlijkse kosten

€ 0,00
€ 0,00

Met inbegrip van een dienstenpakket dat bestaat uit:
Aanhouden van 1 betaalrekening
Aanhouden van 1 betaalpas
Internet Bankieren
Mobiel Bankieren
Gratis betaalalerts per email
Gratis 10 betaalalerts per SMS
Per maand

Diensten boven deze aantallen worden afzonderlijk
in rekening gebracht.
Aanhouden van de betaalrekening
extra betaalrekening

Per maand
Per jaar

€ 1,40
€ 16,80

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

Overboeking
spoedoverboeking uitgaand in euro

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

Per keer
via Internet Bankieren
met spoed via Internet Bankieren
via bankkantoor
met spoed via bankkantoor

€ 9,00
€ 18,00
€ 25,00
€ 34,00

Per keer
via Internet Bankieren
via bankkantoor

€ 5,50
€ 21,50

Per keer

€ 9,00

Kaarten en contanten
Aanbieden van een betaalpas
extra betaalpas
Aanbieden van een betaalpas
vervangende betaalpas in geval van verlies
Aanbieden van een creditcard
in combinatie met Studenten Pakket

Per maand
Per jaar
Per keer

€ 1,40
€ 16,80
€ 7,50

Per maand
Per jaar

€ 1,16
€ 13,92

Aanbieden van een creditcard
(Gold Card)

Per maand
Per jaar

€ 3,90
€ 46,80

Betalen met betaalpas in vreemde valuta

Per keer

€ 0,15 en 1,2%
valutakoersopslag

in combinatie met Studenten Pakket

Per keer

alleen een
valutakoersopslag

Betalen met creditcard in vreemde valuta

Per keer

gratis + 2,00%
valutakoersopslag

Opname van contant geld
met een betaalpas in vreemde valuta

Per keer
via geldautomaat

€ 2,25 en 1,2%
valutakoersopslag

met een creditcard in euro

Per keer
via geldautomaat

4% met een minimum van
€ 4,50

met een creditcard in vreemde valuta

Per keer
via geldautomaat

4% met een minimum
van € 4,50+
2,00 % valutakoersopslag

Debetstanden en bijbehorende diensten
Rood staan

Het actuele rentepercentage
vindt u op abnamro.nl/leenrente
Effectief op jaarbasis 0,00%

Ongeoorloofd rood staan
Overige diensten
Papieren rekeningafschriften
maandelijks
tweewekelijks
wekelijks
dagelijks

Per maand
Per jaar
Per maand
Per jaar
Per maand
Per jaar
Per maand
Per jaar

€ 0,60
€ 7,20
€ 1,30
€ 15,60
€ 2,60
€ 31,20
€ 7,50
€ 90,00

