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Documentair Incasso                                                                                                                                                                               

Provisie    

Incasso provisie (1) € 225,00

€ 325,00

bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard ABN AMRO 
opdrachtformulier
bij overige aanlevering

Direct collections provisie € 150,00  

Toeslag bij langzicht, incl. direct collections € 50,00

Opties

Toeslag spoedopdracht € 150,00 voor verwerking op dag van aanleveren 
(aanlevering voor 14.00 uur)

Wijzigingen (2) € 60,00

€ 110,00 

per wijziging, bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard 
ABN AMRO opdrachtformulier
per wijziging, bij overige aanlevering
Plus de behandelkosten als door de wijziging het incasso aan 
een nieuwe partij moet worden aangeboden

Verzenden tracer (navraag) € 25,00 per tracer; een navraag wordt uitsluitend gedaan op uw verzoek

Disconteren € 200,00 plus disconto percentage 

Wissel protesteren € 100,00 plus de aan ons in rekening gebrachte kosten als een 
protestakte moet worden opgemaakt

Wissel avaleren (3)

    looptijd t/m 12 maanden 1,50% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

    looptijd > 12 t/m 24 maanden 1,80% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

    looptijd > 24 maanden 2,00% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

Vrijgave van goederen € 300,00 Indien de aanbieder vooraf toestemming heeft gekregen van 
ABN AMRO om de goederen aan de bank te adresseren brengen 
we € 150,00 in rekening

Endosseren € 20,00

Ondersteuning en advisering € 110,00 per uur met een minimum van € 60,00

Overige behandelkosten (4) € 40,00 voor alle overige handelingen

Repair fee/incomplete opdracht € 75,00

Communicatie

Swift € 25,00 per bericht

Verzendkosten € 20,00
€ 40,00

per poststuk binnen Nederland
per poststuk buiten Nederland
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Letters of Credit (L/C’s), Garanties & Standby L/C’s                                                                                                                  

Provisie    

Nieuwe aanvraag (1) € 125,00

€ 225,00

bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard ABN AMRO 
opdrachtformulier
bij overige aanlevering
Voor het opnieuw activeren van een vervallen Import L/C 
wordt opnieuw openingsprovisie in rekening gebracht

Risicoprovisie/Garantieprovisie (3) (5) (6) 

    looptijd t/m 12 maanden 1,50% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

    looptijd > 12 t/m 24 maanden 1,80% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand

    looptijd > 24 maanden 2,00% per jaar met een minimum van € 50,00 per maand
Garantieprovisie is standaard 1,25% per jaar (met een minimum 
van € 50,00 per maand) als creditgeld als dekking voor de garantie 
wordt gebruikt
De provisie voor krediet vervangende garanties en krediet 
vervangende Standby L/C’s wordt per aanvraag vastgesteld na 
een risicoanalyse

Advisering export L/C /Advisering inkomende garantie € 150,00 Bij advisering van een export L/C aan niet-klanten van 
ABN AMRO rekenen wij € 300,00

Documentenprovisie L/C € 100,00 plus 0,15% (minimaal € 150,00) over het opgenomen bedrag

Opties L/C’s

Toeslag spoedopdracht € 150,00  

Concept € 110,00 per uur met een minimum van € 145,00 voor 
het beoordelen en/of maken van het concept

Wijzigingen (2) € 60,00

€ 110,00 

per wijziging, bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard 
ABN AMRO opdrachtformulier
per wijziging, bij overige aanlevering
Dit tarief is ook van toepassing indien de tekst voorziet in een 
automatische verlenging, verlaging of andere automatische 
wijziging

Voorcontrole documenten € 110,00 excl. 21% btw per presentatie, per uur met een minimum van € 200,00 
(excl. 21% btw)

Behandeling van afwijkingen/gereviseerde documenten € 150,00 per aanbieding

Disconteren € 200,00 plus disconto percentage

Uitgestelde betaling/Accept (3) Een per uitgestelde betaling/accept vast te stellen percentage per maand 
(minimaal € 50,00 per maand)

Confirmatieprovisie (3) Een per krediet per confirmatie vast te stellen percentage per maand
(minimaal € 200,00)

Commitment to Pay/Accept/Negotiate (3) Een per krediet per behandeling vast te stellen percentage per maand 
(minimaal € 250,00)

Vrijgave van goederen € 300,00 Indien de aanbieder vooraf toestemming heeft gekregen van 
ABN AMRO om de goederen aan de bank te adresseren brengen 
we € 150,00 in rekening

Overdracht € 350,00 plus 0,15% over het overgedragen bedrag

Endosseren € 20,00 

Ondersteuning en advisering € 110,00 per uur met een minimum van € 60,00

Overige behandelkosten (4) € 40,00 voor alle overige handelingen

Repair fee/incomplete opdracht € 75,00  

Opties Garanties   

Toeslag spoedopdracht € 150,00

Concept € 110,00 per uur met een minimum van € 145,00 voor 
het beoordelen en/of maken van het concept
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Wijzigingen (2) € 60,00

€ 110,00 

per wijziging, bij aanlevering via digitaal kanaal of standaard 
ABN AMRO opdrachtformulier
per wijziging, bij overige aanlevering

Maatwerktekst garantie € 110,00 per uur met een minimum van € 145,00 
voor maatwerkondersteuning en/of -advisering

Behandelkosten claim € 250,00 per claim (exclusief juridische kosten)

Toeslag spoedopdracht € 150,00 per garantie

Duplicaat garantie € 125,00 per duplicaat

Extra kopie garantie € 40,00 per kopie

Ondersteuning en advisering € 110,00 per uur met een minimum van € 60,00

Overige behandelkosten (4) € 40,00 voor alle overige handelingen

Repair fee/incomplete opdracht € 75,00  

Communicatie   

Swift € 25,00 per bericht

Verzendkosten € 20,00
€ 40,00

per poststuk binnen Nederland
per poststuk buiten Nederland

Extradeal                                                                                                                                                                                                                 
Extradeal setup fee € 250,00

(1)   Het lagere tarief geldt voor aanlevering via ons digitaal kanaal, in overige gevallen brengen we een toeslag van € 100,00 in rekening. Indien een digitaal kanaal voor u niet beschikbaar 
is, bieden wij u ons standaard opdrachtformulier. In dat geval is de toeslag niet van toepassing.

(2)   Het lagere tarief geldt voor aanlevering via ons digitaal kanaal, in overige gevallen brengen we een toeslag van € 50,00 in rekening. Indien een digitaal kanaal voor u niet beschikbaar 
is, bieden wij u ons standaard opdrachtformulier. In dat geval is de toeslag niet van toepassing.

(3)  Afgerekend per kalendermaand. Een deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.
(4)  Voorbeelden: opvragen van kopie berichten, verzendstatus documenten, zenden van documenten naar 3e partij (excl. verzendkosten).
(5)  Plus de kosten van de buitenlandse bank in het geval de garantie gesteld moet worden via een lokale bank in het buitenland.
(6)   De garantieprovisie wordt tijdens de looptijd van de garantie per maand over het uitstaande saldo van de garantie in rekening gebracht (een deel van de maand wordt gerekend als 

een hele maand).

Alle tarieven zijn vrijgesteld van btw tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden, tarieven per 1 januari 2023.


