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Betaalproducten
Betaalrekeningen
Zakelijke rekening

€ 5,50

per rekening

per maand

Vreemde Valuta rekening

€ 6,00

per rekening

per maand

Derdengelden rekening

€ 5,50

per rekening

per maand

G-rekening

€ 5,50

per rekening

per maand

Zakelijke rekening voor niet ingezetenen klanten (1)

€ 105,00

per klant

per maand

Betaalpas

€ 1,40

per pas

per maand

Vervangende Access Card

€ 3,50

per pas

Passen en cards

PrePaid Card

tarieven op aanvraag

Vervangende Betaalpas

gratis

Access Card

gratis

Zakelijke Pakketten (voor zakelijke klanten met een omzet tot 1 miljoen euro)
Basis voor Ondernemen (2)

€ 2,95

eerste jaar, daarna € 9,00

per maand

Basis voor Verenigingen & Stichtingen (2)

€ 9,00

per maand

1e gebruiker

€ 5,00

per maand

2e en volgende gebruiker

€ 1,00

vervangende of extra e.dentifier

gratis

Online Bankieren
Internet Bankieren

per gebruiker

per maand

Access Online
met alleen Nederlandse rekeningen

€ 6,00

per gebruiker

per maand

met Nederlandse en/of buitenlandse rekeningen

€ 12,00

per gebruiker

per maand

CPS abonnement Internet Services

€ 4,95

per token

per maand

CPS aansluitkosten (3)

€ 99,95

per token per klant

eenmalig

CPS Early delivery

€ 2,00

per klant

per maand

CPS contract (4)

€ 1,00

per contract

per maand

CPS abonnement Secure FTP (3)

€ 242,00

Corporate Payment Services (CPS)

1

per maand
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Betalingen binnen Nederland en andere SEPA landen (in euro) (5)
Girale betalingen
Overboekingen
Tarieven voor de ontvanger
SEPA overboeking

€ 0,15

Spoedoverboeking

€ 1,19

IBAN-Acceptgiro

€ 0,35

Tarieven voor de betaler
SEPA overboeking

€ 0,07

SEPA overboeking via formulier

€ 3,00

SEPA batchbetaling (6)

€ 0,07 + € 2,10 per batch

SEPA batchbetaling via Corporate Payment Services (CPS)

€ 0,09 + € 4,50 per batch

IBAN-Acceptgiro

€ 0,07

IBAN-Acceptgiro via formulier

€ 3,00

Spoedoverboeking (toeslag)

€ 5,50

Spoedoverboeking via één van onze kantoren (toeslag)

€ 15,50

Opdracht via één van onze kantoren (toeslag)

€ 11,50

Incasso
Tarieven voor de incassant
SEPA Incasso

€ 0,10 + € 1,00 per batch

SEPA Incasso via Corporate Payment Services (CPS)

€ 0,12 + € 2,25 per batch

Verzoek tot annuleren SEPA incasso (7)

€ 1,65

Geweigerde SEPA incasso (8)

€ 0,35

Niet uitgevoerde SEPA incasso (9)

€ 0,35

Terugboeking SEPA incasso (10)

€ 0,35

initiatief debiteur

Terugboeking SEPA incasso (11)

€ 0,35

initiatief bank

Herstelboeking SEPA incasso (12)

€ 1,65

Melding Onterechte Incasso (MOI) (13)

€ 60,00

Incassocontract (14)

€ 10,00

per contract

per maand

Abonnement Digitaal Incassomachtigen (15) (3)

€ 20,00

per contract

per maand

Nieuwe of gewijzigde digitale machtiging
SEPA Incasso Algemeen (16) (3)

€ 0,65

per machtiging

Nieuwe, gewijzigde of ingetrokken digitale machtiging
SEPA Incasso Bedrijven (17) (3)

€ 0,75

per machtiging

Tarieven voor de geïncasseerde
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Geweigerde SEPA machtiging (18)

€ 0,35

SEPA incasso machtiging (19)

€ 0,10

Nieuwe, gewijzigde of ingetrokken digitale machtiging
SEPA Incasso Bedrijven (20) (3)

€ 0,25

per machtiging

Terugboeking SEPA incasso (21)

€ 0,35

initiatief debiteur

Terugboeking SEPA incasso (22)

€ 0,35

initiatief bank
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Overige betalingen
Overschrijvingsformulieren

€ 8,80

22 per boekje

Periodieke overboeking

€ 0,55

per overboeking

Maestro en V-PAY (23)

€ 0,056

per transactie

Abonnementstarief betaalautomaat

€ 2,50

per betaalautomaat (exclusief Starterspakket en
Basis voor Verenigingen & Stichtingen)

Kosten eerste lijn support Equens

€ 15,95

per incident

Pinnen via ABN AMRO
Maestro en V-PAY

per maand

Pin Voordeelbundels (23) (24)


2000 transacties per maand

€ 92,00

per maand



4000 transacties per maand

€ 176,00

per maand



6000 transacties per maand

€ 252,00

per maand



8000 transacties per maand

€ 304,00

per maand

Retourpinnen Maestro en V-PAY (25)
Maestro en V-PAY

€ 0,07

per transactie

Abonnementstarief betaalautomaat retourpinnen

€ 5,00

per betaalautomaat (exclusief Starterspakket en
Basis voor Verenigingen & Stichtingen)

per maand

Pin-in-One (24) (26)
Pin-in-One Mobiel


100 transacties per maand

€ 45,00

per maand



200 transacties per maand

€ 55,00

per maand



500 transacties per maand

€ 65,00

per maand



1000 transacties per maand

€ 85,00

per maand

Pin-in-One Vast


100 transacties per maand

€ 35,00

per maand



200 transacties per maand

€ 39,00

per maand



500 transacties per maand

€ 49,00

per maand



1000 transacties per maand

€ 69,00

per maand

Pin-in-One Vast, GPRS simkaart


100 transacties per maand

€ 45,00

per maand



200 transacties per maand

€ 55,00

per maand



500 transacties per maand

€ 65,00

per maand



1000 transacties per maand

€ 85,00

per maand

Entreekosten iDEAL via Payment Service Provider

€ 50,00

eenmalig

Abonnement iDEAL

€ 20,00

per maand

iDEAL-transactiekosten

€ 0,30

Online betaalproducten
Tarieven voor de ontvanger
iDEAL via Payment Service Provider

per transactie

iDEAL Zelfbouw
iDEAL Zelfbouw
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tarieven op aanvraag
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iDEAL Easy (27)
Abonnement

Gratis

iDEAL-transactiekosten (28)

€ 0,60

Kosten 1e lijn support

Gratis

Kosten 2e lijn support

€ 25,00

per transactie

per incident

iDEAL Only (27)
Abonnement

€ 10,00

per maand

iDEAL-transactiekosten

€ 0,30

per transactie

Kassa-transactiekosten (29 )


1-150

€ 0,25

per transactie



151-300

€ 0,23

per transactie



> 300

€ 0,20

per transactie

Kosten 1e lijn support

Gratis

Kosten 2e lijn support

€ 25,00

per incident

Internetkassa (27)
Abonnement Internetkassa

€ 75,00

per maand

Abonnement iDEAL

€ 25,00

per maand

iDEAL-transactiekosten

€ 0,30

per transactie

Kassa-transactiekosten (29)


1-150

€ 0,25

per transactie



151-300

€ 0,23

per transactie



> 300

€ 0,20

per transactie

Kosten 1e lijn support

Gratis

Kosten 2e lijn support

€ 25,00

per incident

Tarieven voor de betaler
Betaling via iDEAL

€ 0,07

Contant geld
Storten
Storting verpakt


via sealbagautomaat - aanmelden via Internet

€ 4,75 + € 0,04 per biljet



via sealbagautomaat - aanmelden via formulier

€ 7,00 + € 0,04 per biljet



via waardetransport (30)

€ 0,04 per biljet / € 0,0022 per munt

Storting onverpakt


via geldautomaat

€ 2,80 + 0,25% van omzet

Storting overige


bestellen nieuwe sealbags

€ 0,14 per sealbag + € 3,50 per bestelling



non-kwaliteitsstorting toeslag (31)

€ 5,00 per storting

Cash2Account
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Abonnementstarief Cash2Account

€ 7,50



Rente over de omzet (basis) (32)

12-maands Euribor rente



Rente over de omzet (opslag)

2%

per kluis

per maand
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Opnemen
Opname bankbiljetten via geldautomaat in EUR met Betaalpas

€ 0,25

Opname bankbiljetten via transitokluis

€ 5,00 + 0,30% van omzet

Opname muntgeld via waardetransport

€ 1,75 + € 0,25 per rol/bundel biljetten (33)

Navragen Nederland
Navraag (34)

€ 50,00

Behandelingskosten retour gekomen betaling (34)

€ 50,00

Betalingen buiten SEPA of in vreemde valuta (5)
Girale betalingen
Tarieven voor de ontvanger
Buitenland overboeking (elektronisch)

0,1% met een min. van € 7,00 en een max. van € 70,00

Tarieven voor de betaler
Buitenland overboeking (elektronisch)

0,1% - € 4,00 met een min. van € 5,50 en een max. van € 55,00

Toeslagen (35)


Spoedoverboeking (elektronisch)

€ 9,00

toeslag boven op het standaard elektronisch overboeking tarief



Buitenland overboeking via formulier/balie

€ 11,50

toeslag boven op het standaard elektronisch overboeking tarief



Overschrijvingsformulieren buitenland overboeking

€ 8,80

3 per boekje



Aanvultarief (36)

€ 20,00



non-IBAN tarief (37)

€ 7,00



Faxadvies

€ 90,00



Aanlevering via fax/telefoon

€ 90,00



Kostenoptie OUR (alle kosten voor opdrachtgever) (38)

Kosten buitenlandse bank per land (pdf)

Contant geld en cheques
Opname via geldautomaat in vreemde valuta met Betaalpas

€ 2,25 + 1,2% wisselkoersopslag

Bankcheque elektronisch aangeleverd

0,1% - € 4,00 met een min. van € 5,50 en een max. van € 55,00 + € 10,00

Cheque onder gewoon voorbehoud (OGV)

0,1% met een min. van € 7,00 en een max. van € 70,00 + € 15,00
+ portokosten + eventueel kosten correspondent

Cheque op incassobasis

0,1% met een min. van € 7,00 en een max. van € 70,00 + € 35,00
+ portokosten + eventueel kosten correspondent + eventueel navraagprovisie

Navragen buitenland
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Navraag (34)

€ 50,00

Stop Payment (34)

€ 50,00

Behandelingskosten retour gekomen betaling (34)

€ 50,00

Kopie swiftberichten

€ 25,00
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Rapportages en betaalalerts
Rekeningrapportage
Elektronische rekeningrapportage

€ 0,085

per gerapporteerde mutatie

per contract

per gerapporteerde mutatie

per contract



Batch details (39)

€ 0,012



Comprimeren (40 )

€ 0,012 per transactie + € 2,50 per transactiesoort

Papier rekeningafschrift (verzending binnen Nederland)


dagelijks

€ 0,79

per zending



wekelijks

€ 1,45

per zending



tweewekelijks

€ 2,33

per zending



maandelijks

€ 4,18

per zending



kopie rekeningafschrift

€ 5,50

Overige rapportages
Bijlagelijst

€ 1,15

per pagina

Maandoverzicht

€ 1,10

per pagina

Track & Trace

€ 25.00

per maand

Rapportage Equens


op papier

€ 0,055 per transactie + € 0,60 per transactiesoort



Status rapport via Corporate Payment Services (CPS) (41)

€ 0,0005 + € 2,25 per batch

Betaalalerts
Betaalalerts via SMS

€ 0,20

Betaalalerts via e-mail

€ 0,10

Alert afschrijvingen

Gratis

Bankverklaringen
Standaardbankverklaring per maandultimo (3)

€ 115,00

per entiteit met een maximum van € 600,00

Standaardbankverklaring per iedere andere datum (3)

€ 175,00

per entiteit met een maximum van € 750,00

Bankverklaring voor oprichting BV of NV (3)

€ 50,00

Gegoedheidsverklaring (3)

€ 150,00

Documentair Betalingsverkeer & Garanties
Documentair Incasso
Provisie
Incasso provisie

€ 125,00

inclusief 1 tracer

Direct collections

€ 75,00

inclusief 1 tracer

Spoed

€ 100,00

voor verwerking op dag van aanleveren
(aanlevering voor 14.00 uur)

Wijzigingen (42)

€ 60,00

per wijziging

Verzenden tracer

€ 25,00

per tracer

Disconteren

€ 100,00

plus disconto percentage

Wissel protesteren

€ 100,00

plus de aan ons in rekening gebrachte kosten als een
protestakte moet worden opgemaakt

Wissel avaleren (43)

€ 50,00

plus minimaal 0,1% per maand,
met een minimum van € 15,00 per maand

Opties
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Vrijgave van goederen (44)

€ 100,00

Toeslag bij langzicht

€ 45,00
€ 20,00

Ondersteuning en advisering (3)

Bij extra werkzaamheden zal € 95,00 per uur met een minimum van € 50,00
voor ondersteuning en/of advisering in rekening worden gebracht

Overige behandelkosten (45)

€ 25,00

voor alle overige handelingen

Swift

€ 25,00

per bericht

Portier (verzendklaar maken)

€ 10,00

per poststuk

Aangetekende post

€ 15,00

per poststuk

Koeriersdienst DHL (46)

€ 15,00
€ 35,00

per poststuk binnen Nederland
per poststuk buiten Nederland

Spoedkoerier

Ritprijs koerier

bij import incasso
bij export incasso

Communicatie

Documentair Krediet
Provisie
Opening import LC (47)

€ 100,00

Risico provisie (43)

Een per krediet vast te stellen percentage per maand (minimaal € 50,00 per maand)

Advisering export LC

€ 100,00

Documentenprovisie

€ 100,00

Spoedprovisie

Op aanvraag

plus 0,15% over het opgenomen bedrag
(indien sprake van een importkrediet btw-plichtig)

Opties
Concept

€ 95,00

per uur met een minimum van € 125,00 voor
het beoordelen en/of maken van het concept

Wijzigingen

€ 60,00

per wijziging

Voorcontrole documenten

€ 95,00

per uur met een minimum van € 125,00

Behandeling van afwijkingen

€ 75,00

per set documenten

Disconteren

€ 100,00

plus disconto percentage

Uitgestelde betaling/Accept (43)

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

Confirmatieprovisie (43)

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

Commitment to Pay/Accept/Negotiate (43)

Een per krediet vast te stellen percentage per maand (minimaal € 250,00)

Vrijgave van goederen (44)

€ 100,00

Overdracht

€ 350,00

Ondersteuning en advisering (3)

Bij extra werkzaamheden zal € 95,00 per uur met een minimum van € 50,00 voor
ondersteuning en/of advisering in rekening worden gebracht

Overige behandelkosten (45)

€ 25,00

voor alle overige handelingen

Swift

€ 25,00

per bericht

Portier (verzendklaar maken)

€ 10,00

per poststuk

Aangetekende post

€ 15,00

per poststuk

Koeriersdienst DHL (46)

€ 15,00
€ 35,00

per poststuk binnen Nederland
per poststuk buiten Nederland

Spoedkoerier

Ritprijs koerier

plus 0,15% over het overgedragen bedrag

Communicatie
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Garanties
Provisie
Nieuwe aanvraag

€ 100,00

Garantieprovisie (48) (49) (50)

1,20%

Garantieadvies (toeslag) (51)

€ 100,00

per jaar met een minimum van € 15,00 per maand

Opties
Wijzigingen

€ 50,00

per wijziging

Maatwerktekst garantie (51)

€ 95,00

per uur met een minimum van € 125,00 voor
maatwerkondersteuning en -advisering

Behandelkosten claim

€ 250,00

per claim (exclusief juridische kosten)

Toeslag spoedopdracht

€ 100,00

per garantie

Duplicaat garantie

€ 50,00

per duplicaat

Extra kopie garantie

€ 25,00

per kopie

Ondersteuning en advisering (3)

Bij extra werkzaamheden zal € 95,00 per uur met een minimum van € 50,00
voor ondersteuning en/of advisering in rekening worden gebracht

Overige behandelkosten

€ 25,00

voor alle overige handelingen

Swift

€ 25,00

per bericht

Portier (verzendklaar maken)

€ 10,00

per poststuk

Aangetekende post

€ 15,00

per poststuk

Koeriersdienst DHL (46)

€ 15,00
€ 35,00

per poststuk binnen Nederland
per poststuk buiten Nederland

Spoedkoerier

Ritprijs koerier

Communicatie
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(1) Van toepassing op klanten van Corporate Non-Residents.
(2) In Basis voor Ondernemen zijn het eerste jaar alle online overboekingen in EUR binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gratis (tot 1 juli 2017 onderdeel van het Starterspakket). Daarna
zijn de eerste 200 transacties en rapportagekosten via Internet Bankieren en Mobiel Bankieren gratis. De transacties die gratis zijn staan op abnamro.nl/basisvoorondernemen. Heeft
u Basis voor Verenigingen & Stichtingen, dan heeft u een franchise van maximaal € 400. In de pakketten zitten standaard 1 Betaalpas, 1 zakelijke rekening, 1 zakelijke spaarrekening,
Internet Bankieren voor de eerste gebruiker.
(3) Exclusief btw.
(4) Per contract SEPA overboeking, contract SEPA Incasso Algemeen of contract SEPA Incasso Bedrijven.
(5) S EPA staat voor Single Euro Payments Area. De Single Euro Payments Area bestaat onder andere uit het gebied van de Europese Unie en de landen IJsland, Noorwegen, Liechtenstein,
Zwitserland en Monaco. U kunt meer informatie over het SEPA-gebied vinden op abnamro.nl/sepalanden
(6) plus € 0,01 per transactie indien ongecomprimeerd.
(7) V erzoek tot annuleren batch of individuele transactie (na verzending naar clearing). U kunt als incassant voor een batch of een individuele transactie, nadat de batch al naar de clearing is
verstuurd, een verzoek tot annuleren indienen. Dit verzoek wordt op basis van best effort verwerkt. Per post in de batch worden hiervoor kosten berekend.
(8) G
 eweigerde SEPA incasso (initiatief debiteur). Uw klant kan uw incasso vooraf, dat wil zeggen voor de opgegeven uitvoerdatum, weigeren. Bij de SEPA Incasso Bedrijven kan dit tot
en met de opgegeven uitvoerdatum. Het totaalbedrag van de door u aangeleverde incassobatch wordt credit geboekt op uw rekening. Individuele posten die geweigerd zijn, worden
als ‘geweigerde SEPA incasso transactie’ debet geboekt op uw rekening.
(9) N
 iet uitgevoerde SEPA incasso (initiatief bank). De bank van de geïncasseerde kan uw incasso afkeuren voordat deze wordt afgeschreven bij uw klant. Individuele posten die niet zijn
uitgevoerd worden debet geboekt op uw rekening.
(10) T erugboeking SEPA incasso (initiatief debiteur). De geïncasseerde kan uw SEPA Incasso Algemeen binnen 8 weken na incassodatum terugboeken.
(11) T erugboeking SEPA incasso (initiatief bank). De bank van de geïncasseerde kan om diverse redenen uw incasso terugboeken nadat de incasso is uitgevoerd. Dit kan tot en met
5 werkdagen bij de SEPA Incasso Algemeen en tot en met 2 werkdagen bij de SEPA Incasso Bedrijven. Dit resulteert in een debet boeking op uw rekening.
(12) H
 erstelboeking batch of individuele transactie (na verwerking). U kunt als incassant voor een batch of een individuele transactie, nadat de batch al is uitgevoerd, een herstelboeking
aanvragen. Dit verzoek wordt op basis van best effort verwerkt. Per post in de batch worden hiervoor kosten berekend. Een herstelboeking moet plaatsvinden binnen 2 werkdagen na
de uitvoerdatum.
(13) D
 it tarief wordt in rekening gebracht aan u als incassant wanneer een door één van uw klanten ingediende MOI is toegekend. Een MOI wordt toegekend wanneer u op verzoek van de
bank geen geldige machtiging kunt overhandigen binnen de daarvoor gestelde termijn.
(14) B innen een incassocontract kunnen er meerdere incassovarianten en meerdere rekeningen voorkomen, maar het tarief wordt altijd per contract gerekend.
(15) U
 kunt gebruik maken van de mogelijkheid om uw debiteuren digitaal machtigingen te laten ondertekenen. Hiervoor betaalt u maandelijks per contract. De kosten voor de implementatie van
Digitaal Incassomachtigen op uw website zijn voor uw eigen rekening.
(16) W
 anneer uw debiteur digitaal een machtiging voor de SEPA Incasso Algemeen ondertekent of wijzigt.
(17) W
 anneer uw debiteur digitaal een machtiging voor de SEPA Incasso Bedrijven ondertekent, wijzigt of intrekt.
(18) G
 eweigerde SEPA machtiging (initiatief debiteur). U kunt een aangekondigde incasso vooraf, dat wil zeggen voor de opgegeven uitvoerdatum, weigeren. Bij de SEPA Incasso Bedrijven kan
dit tot en met de opgegeven uitvoerdatum. Er vindt dan geen debet boeking plaats op uw rekening.
(19) S EPA incasso machtiging. U heeft een machtiging afgegeven aan één van uw relaties om van uw rekening te mogen incasseren. Wanneer deze daar gebruik van maakt leidt dat bij u
als geïncasseerde tot een debet boeking.
(20) U
 heeft een digitale machtiging afgegeven, gewijzigd of ingetrokken voor de SEPA Incasso Bedrijven.
(21) T erugboeking SEPA incasso (initiatief debiteur). U kunt een SEPA Incasso Algemeen van uw rekening binnen 8 weken na incassodatum terugboeken.
(22) T erugboeking SEPA incasso (initiatief bank). De bank kan om diverse redenen een incasso van uw rekening terugboeken nadat deze is uitgevoerd. Dit kan tot en met 5 werkdagen bij
de SEPA Incasso Algemeen en tot en met 2 werkdagen bij de SEPA Incasso Bedrijven. Dit resulteert in een credit boeking op uw rekening.
(23) Inclusief korting Convenant betalingsverkeer 2005. De transactiekosten voor Maestro en V-PAY zijn vrij van btw.
(24) Pin Voordeelbundels zijn uit de actieve verkoop. U kunt uw bestaande contract nog wel aanpassen. Voor transacties boven de gekozen bundel betaalt u €0,056 per transactie
(inclusief convenantkorting).
(25) H
 et abonnementstarief voor Retourpinnen geldt alleen voor betaalautomaten waarop de Retourpinnen functionaliteit geactiveerd is. De Retourpinnen transacties en het abonnementstarief zijn
vrij van btw.
(26) Pin-in-One is uit de actieve verkoop. U kunt uw bestaande contract nog wel aanpassen. Voor transacties boven de gekozen bundel betaalt u €0,056 per transactie (inclusief
convenantkorting). Als u een nieuw contract wilt biedt ABN AMRO u het Winkelpakket via onze partner EMS.
(27) D
 it product is uit de actieve verkoop. ABN AMRO biedt u in plaats hiervan het Webshoppakket via onze partner EMS.
(28) P er maand wordt een minimum van 20 transacties in rekening gebracht (€ 12,00).
(29) A
 antal transacties per maand.
(30) Dit is het tarief dat u betaalt aan ABN AMRO en is exclusief kosten die u betaalt aan de waardetransporteur.
(31) D
 e inhoud van een sealbag storting moet aan een aantal voorwaarden voldoen om deze goed en correct te kunnen verwerken. De voorwaarden staan vermeld op de sealbag. Voldoet
de sealbag niet aan de kwaliteitsvoorwaarden, dan zijn de verwerkingskosten hoger en geldt een non-kwaliteitstoeslag.
(32) D
 e 12-maands Euribor wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari en is geldig voor het betreffende kalenderjaar.
(33) E en bundel is 100 biljetten van dezelfde denominatie.
(34) D
 it tarief is exclusief eventuele kosten van Equens en/of andere banken. De behandelingskosten van ABN AMRO zijn wel inbegrepen.
(35) T oeslag op het standaard tarief voor een elektronische overboeking.
(36) V ergoeding voor het completeren en/of corrigeren van onvolledige en/of foutieve overboeking.
(37) V ergoeding voor de extra kosten die de bank van de begunstigde in rekening brengt voor grensoverschrijdende betalingen zonder IBAN.
(38) V oor de kostenoptie ‘OUR’ (alle kosten voor de opdrachtgever) worden naast de kosten van ABN AMRO de kosten van de buitenlandse bank in rekening gebracht.
(39) Incasso- en overboekingsbatches worden standaard als één totaal bedrag op uw rekening geboekt. U kunt de individuele transacties van een incasso- of overboekingsbatch (batch details)
inzien wanneer u gebruik maakt van rapportage via CAMT.053. Batch details worden niet standaard getoond in de CAMT.053. Om de batch details te tonen, kunt u contact opnemen
met uw aanspreekpunt binnen de bank.
(40) V oor een aantal transactiesoorten is het mogelijk om deze als één totaalbedrag per dag te laten boeken. U heeft dan voor deze transactiesoort één mutatie op uw rekening en kunt
de individuele transacties inzien wanneer u gebruik maakt van rapportage via CAMT. Dit is mogelijk voor inkomende IBAN-Acceptgirobetalingen, inkomende iDEAL-betalingen en
geweigerde, teruggeboekte en afgekeurde SEPA-incasso’s.
(41) A
 lle aangeleverde transacties worden terug gerapporteerd.
(42) Plus de behandelkosten als door de wijziging het incasso aan een nieuwe partij moet worden aangeboden.
(43) Afgerekend per kalendermaand. Een deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.
(44) Er wordt € 150,00 extra bij de aanbieder in rekening gebracht als ABN AMRO vooraf geen toestemming heeft verleend om de goederen aan de bank te adresseren.
(45) Voorbeelden: opvragen van kopie berichten, verzendstatus documenten, zenden van documenten naar 3e partij (excl. verzendkosten).
(46) € 10,00 als verzending op DHL contract van de klant is of als poststukken opgehaald worden bij ABN AMRO door de klant.
(47) Voor het opnieuw activeren van een vervallen Import LC wordt opnieuw openingsprovisie in rekening gebracht.
(48) Plus de kosten van de buitenlandse bank in het geval de garantie gesteld moet worden via een lokale bank in het buitenland.
(49) D
 e 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).
(50) Garantieprovisie is standaard 1,00% per jaar als creditgeld als dekking voor de garantie wordt gebruikt.
(51) Geldt niet voor huurgaranties.
Prijswijzigingen voorbehouden, tarieven per 1 juli 2017.
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