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KBC past tarieven zichtrekening aan 
 
Sinds 1997 biedt KBC zijn cliënten naast een gewone zichtrekening, ook een Compact- en 
Comfortrekening aan. Vandaag zijn ongeveer 86% van de KBC-rekeningen Compact of 
Comfortrekeningen. Vanaf 1 januari 2011 past KBC zijn tarieven voor de rekeningen aan. Deze 
blijven evenwel competitief ten aanzien van de gangbare tarieven voor een vergelijkbaar 
aanbod bij andere, universele financiële instellingen.  
Alle cliënten krijgen binnenkort bij hun rekeningafschriften een mededeling over de 
tariefaanpassing. 
 

 
4 types zichtrekeningen: 

• De KBC-Compactrekening omvat onder meer een zichtrekening, een debetkaart en KBC- Online. 
• De KBC-Comfortrekening omvat daarbovenop ook een kredietkaart (KBC-Visa- of KBC-PINTO VISA-

kaart). 
• De KBC-Zichtrekening voor cliënten die een à-la-carte-aanbod verkiezen 
• De KBC-Basisbankdienst 

 

 
Aanpassingen: 

• Vanaf 1 januari 2011 past KBC de tarieven voor de KBC-Compact- en KBC-Comfortrekening aan. 
Deze blijven evenwel competitief ten aanzien van de gangbare tarieven voor een vergelijkbaar aanbod 
bij andere, universele financiële instellingen. De laatste tariefaanpassing van KBC dateert van 1 januari 
2007.  
Daartegenover staat dat vanaf 1 januari 2011 een onbeperkt aantal tarifeerbare debetverrichtingen (geld 
opnemen aan het loket, binnenlandse/Europese overschrijving via KBC-Telecenter, geld opnemen met 
een KBC-Bankkaart aan een niet-KBC/CBC-automaat en binnenlandse/Europese papieren 
overschrijvingen) inbegrepen zijn in deze rekeningen. Tot nu waren slechts 36 van dat soort 
verrichtingen  per jaar inbegrepen. 

• Voor jongeren (tot en met 25 jaar) blijven de Compact- en Comfortrekeningen gratis, zoals dat in het 
verleden al was.  

• De jaarlijkse vergoeding voor de KBC-Zichtrekening bedraagt 12 euro. In tegenstelling tot vroeger 
bevat dit niet langer een basispakket van 36 tarifeerbare debetverrichtingen. In de toekomst worden 
manuele debetverrichtingen vanaf de eerste verrichting aangerekend voor houders van een KBC-
Zichtrekening. Daardoor wordt de KBC-Zichtrekening nog meer een à-la-carte-rekening: een 
basisrekening waaraan de cliënt  producten en diensten kan  toevoegen en waarbij er per verrichting 
wordt getarifeerd. 
De tarieven voor manuele debetverrichtingen (geld opnemen aan het loket, binnenlandse/Europese 
overschrijving via KBC-Telecenter, geld opnemen met een KBC-Bankkaart aan een niet-KBC/CBC-
automaat en binnenlandse/Europese papieren overschrijvingen) worden ook aangepast. Met die 
maatregel wordt het gebruik van de uitgebreide elektronische betaalverkeermogelijkheden verder 
gestimuleerd. 65-plussers en mindervaliden blijven net als in het verleden vrijgesteld van die tarifering.  

• De prijs voor de KBC-Basisbankdienst bedraagt 13,50 euro vanaf 1 januari 2011. 
 



 

 
Een overzicht: 

 Oude prijs (sinds 1 
januari 2007) 

Nieuwe prijs (vanaf 1 
januari 2011) 

KBC-Compactrekening (inclusief debetkaart, onbeperkt 
aantal tarifeerbare debetverrichtingen)(*) 

22 euro 24 euro 

KBC-Comfortrekening 
(inclusief debetkaart en kredietkaart, onbeperkt aantal 
tarifeerbare debetverrichtingen)(*) 

35 euro 38 euro 

KBC-Zichtrekening  (à la carte) 12 euro (inclusief 
basispakket 36 
tarifeerbare 
debetverrichtingen) 

12 euro (zonder 
basispakket 36  
tarifeerbare 
debetverrichtingen, 
deze zijn nu betalend 
vanaf de eerste 
verrichting) 

KBC-Basisbankdienst 12 euro (inclusief 
basispakket 36 
tarifeerbare 
debetverrichtingen) 

13,50 euro (inclusief 
basispakket 36 
tarifeerbare 
debetverrichtingen) 

 
Verhoging van tarieven voor manuele verrichtingen: Oude prijs Nieuwe prijs 
Geld opnemen aan loket 0,25 euro 0,35 euro 
Overschrijven via KBC-telecenter 0,25 euro 0,35 euro 
Geld opnemen met een KBC-Bankkaart aan een niet-
KBC/CBC-automaat 

0,07 euro 0,10 euro 

Papieren overschrijving (binnenland + Europees) 0,25 euro 0,35 euro 
 

(*) onbeperkt aantal tarifeerbare verrichtingen = geld opnemen aan het loket, binnenlandse/Europese overschrijving via KBC-
Telecenter, geld opnemen met een KBC-Bankkaart aan een niet-KBC/CBC-automaat en binnenlandse/Europese papieren 

overschrijvingen. Het uitschrijven van cheques blijft betalend: 0,60 euro per uitgeschreven cheque. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie: 

Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV 
Tel 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be  
 
Stephane Leunens, perschef Business Unit SSO / Payments 
Tel 32 2 429 65 01   pressofficekbc@kbc.be  
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Volg KBC via Twitter op www.twitter.com/kbc_group   
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