Mastercard® Gold - Prijslijst
Deze prijslijst is een overzicht van de standaardprijzen met betrekking tot de Mastercard Gold Kaart uitgegeven door
AirPlus. Ze is niet bedoeld om enige voorwaarden uit de overeenkomst met de Mastercard Gold kaarthouder te
vervangen, maar om die aan te vullen. Raadpleeg de overeenkomst met de Mastercard Gold kaarthouder voor meer
informatie.
Jaarlijkse administratieve bijdrage
 € 55,00: Hoofdkaart
Transaction related fees
Wisselkoers*

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend in euro op de datum
van verwerking door AirPlus (die kan verschillen van de transactiedatum).
De wisselkoers wordt door AirPlus bepaald op basis van de officieel
gepubliceerde wisselkoers van de ECB op de werkdag vóór de dag dat de
transactie wordt verwerkt. In afwezigheid van een ECB wisselkoers is de
toegepaste (referentie) wisselkoers de wisselkoers zoals aan AirPlus
doorgegeven door het kaartbetalingsschema.

Commissie op niet-euro
transacties

2,50 % van het bedrag van de transactie dat naar euro is omgewisseld

Commissie op
geldafhalingen




1 % commissie voor afhalingen aan een automaat, met een minimum
van € 6,50.
2 % commissie voor afhalingen aan een loket, met een minimum van
€ 13,00.

Kosten verbonden aan betalingen
De kaart is een akkredietkaart (charge card). Dit impliceert dat u het volledige verschuldigde bedrag betaalt tegen het
einde van de betalingstermijn en dat u alle gevolgen van laattijdige betaling vermijdt.
(Gedeeltelijke) weigering van
domiciliëring
Laattijdige betaling
Administratieve vergoeding voor
opvolging van laattijdige betaling
(minimum)
Afwezigheid van of foutieve
gestructureerde mededeling

€ 25,00 per (gedeeltelijke) weigering door de bank om Direct Debit
mandaat te honoreren.
1,95% per maand, toegepast op het achterstallige bedrag en
berekend op dagelijkse basis
€ 15,00 per verzonden aanmaning
€ 150,00 per gestarte terugvorderingprocedure
€ 25,00 per betaling zonder of met een foutieve gestructureerde
mededeling, aangerekend vanaf de tweede van dergelijke betalingen

Online uitgavenstaat
Papieren uitgavenstaat
Kopie uitgavenstaat
Dubbel van ontvangstbewijs
Aanvraag nieuwe PIN code
Vervanging van een (beschadigde)
kaart
Spoedlevering
van een
vervangingskaart

Gratis (noot: kosten van verbinding / consultatie zijn voor de gebruiker)
€ 24,00 per jaar, vooraf betaalbaar (per kaart per ontvanger)
€ 25,00 per bijkomend exemplaar van een (papieren) uitgavenstaat
€ 25,00 per ontvangstbewijs
€ 15,00 per aanvraag
€ 25,00 (standaard levering per post inbegrepen)
 € 125,00 voor levering in de Benelux, 1 werkdag na de kaartproductie.
 Tegen kostprijs (min. € 125,00) voor levering op de dag van de
productie in de Benelux.
 Tegen kostprijs (min. € 125,00) voor dringende levering buiten de
Benelux.

* Dit is een referentiewisselkoers en dus zelfs voor AirPlus een passief element van de prijszetting.
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Kosten verbonden aan de dienstverlening

