Verklarende woordenlijst bij Informatiedocument betreffende
de vergoedingen
Begrip

Omschrijving

Aanhouden van de betaalrekening

Van Lanschot beheert de rekening voor de klant.

Overboeking uitgaand in vreemde valuta
of naar landen buiten SEPA in euro

Van Lanschot schrijft in opdracht van de klant geld over van de rekening van de klant
naar een andere rekening in een andere valuta dan de euro of naar landen buiten SEPA
in euro (Worldtransfer).

Overboeking (spoedoverboeking uitgaand
in euro)

 an Lanschot schrijft in opdracht van de klant geld over van de rekening van de klant
V
naar een andere rekening in Nederland in euro met het kenmerk ‘spoed’.

Overboeking Inkomend in vreemde valuta
of vanuit landen buiten SEPA in euro

De klant ontvangt geld op zijn rekening in een andere munteenheid dan de euro of
vanuit landen buiten SEPA in euro.

Aanbieden van een betaalpas

Van Lanschot verschaft een betaalpas die gekoppeld is aan de rekening van de klant.
Het bedrag van elke transactie die met de betaalpas wordt uitgevoerd, wordt
onmiddellijk en volledig afgeschreven van de rekening van de klant.

Aanbieden van een extra betaalpas

Een extra betaalpas wordt op verzoek van de klant door Van Lanschot verschaft,
bijvoorbeeld voor een tweede rekeninghouder.

Aanbieden van een vervangende betaalpas

 en vervangende betaalpas wordt verschaft wanneer een eerder verstrekte betaalpas
E
als gevolg van bijvoorbeeld verlies, diefstal of defect niet meer te gebruiken is.

Opname van contant geld met een betaalpas
in een vreemde valuta

De klant neemt contant geld op van zijn of haar eigen rekening. De opname vindt
plaats met zijn of haar betaalpas in een andere munteenheid dan de euro.

Rood staan

Van Lanschot en de klant kunnen vooraf overeenkomen dat aan de klant meer geld
ter beschikking kan worden gesteld dan het beschikbare tegoed op de betaalrekening
van de klant. In deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter
beschikking kan worden gesteld, en of de klant vergoedingen en rente in rekening
worden gebracht. 		

Ongeoorloofd rood staan

Van Lanschot schrijft een bedrag af van de rekening van de klant, terwijl er onvoldoende
geld op de rekening staat of met de afschrijving de afgesproken limiet voor rood staan
wordt overschreden. Van Lanschot kan rente in rekening brengen over het bedrag dat
de klant ongeoorloofd rood staat.

Papieren rekeningafschriften

Van Lanschot kan periodiek een papieren overzicht verstrekken van de rekening van
de klant. In dit overzicht staan in ieder geval het saldo en de af- en bijschrijvingen.
Voor papieren rekeningafschriften kunnen kosten in rekening worden gebracht.
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