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Universele bankdienst – overzicht 

 

Naam van de 

instelling 

Universele bankdienst of 

referentiepakket dat dient 

voor de bepaling van de 

universele bankdienst (UBD) 

Tarief (cfr punt 4.1.2 C 1) * Tarief (cfr punt 4.1.2 

C2)* 

Argenta  Silver-pakket 40,2 euro per jaar 

(3,35 euro per maand) 
Portokosten 

Axa Rekening Universele 

bankdienst 
60 euro per jaar 

(5 euro per maand) 

 

Jaarabonnement van 

5 euro (+ portokosten 

per enveloppe) 
Belfius Universele-rekening 60 euro per jaar 

(5 euro per maand) 

Gratis ter beschikking 

op de daarvoor 

bestemde automaten 

in het bankkantoor 

Beobank Universele bankdienst rekening 54 euro per jaar 

(4,50 euro per maand)  

1,50 EUR per 

enveloppe (inclusief 

portokosten) 

BNPParibas 

Fortis 
Universele Bankdienstrekening 60 euro per jaar 

(5 euro per maand) 
1 euro + portokosten 

per enveloppe 
Bpost bank Universele bankdienst 51 euro per jaar 

(4,25 euro per maand) 
Gratis ter beschikking 

op de daarvoor 

bestemde automaten 

in het bankkantoor.  
CBC Universele Bankdienst van CBC 39 euro per jaar 

(3,25 euro per maand) 
Maandelijks 

abonnement van 2,50 

euro (inclusief 

portokosten) 
CPH Universele bankdienst 60 euros par an 

(5 euros par mois) 
Gratis ter beschikking 

in het bankkantoor 

Crelan Crelan Economy Plus Pack 54 euro per jaar 

(4,50 euro per maand) 

 

(3,50 euro per maand voor 

aandeelhouders) 

Gratis indien de 

titularis geen online 

abonnement heeft. 

Anders 1 euro per 

maand voor 
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maandelijkse 

verzending.  

ING Groene ING-rekening  54 euro per jaar 

(4,50 euro per maand) 

Jaarabonnement van 

5 euro (+ portokosten 

per enveloppe) 

KBC Universele Bankdienst van KBC 39 euro per jaar 

(3,25 euro per maand) 
Maandelijks 

abonnement van 2,50 

euro (inclusief 

portokosten) 
KBC Brussels Universele Bankdienst van KBC  39 euro per jaar 

(3,25 euro per maand) 
Maandelijks 

abonnement van 2,50 

euro (inclusief 

portokosten) 
VDK Giroplus rekening 36 euro per jaar 

(3 euro per maand)  

Gratis ter beschikking 

op de daarvoor 

bestemde automaten 

in het bankkantoor 

 

*Punt 4.1.2 C 1: De diensten van punt A aangeboden aan een maximaal forfaitair tarief 

 

*Punt 4.1.2 C2: De dienst van punt B aangeboden aan een variabele kost, naar gelang de wijze en 

frequentie (maandelijks) van de rekeningafschriften. Elke andere frequentie van toezending van 

rekeningafschriften geschiedt tegen een redelijke kostprijs. 

 

 


