Commerciële Kaarten - Prijslijst
Deze prijslijst is een overzicht van de standaardprijzen met betrekking tot onze commerciële kaartproducten. Deze
zijn van toepassing, tenzij andere vergoedingen contractueel met uw onderneming zijn overeengekomen. Contacteer
voor meer informatie de programmabeheerder in uw onderneming of uw contactpersoon bij AirPlus.
Jaarlijkse administratieve bijdrage
 € 50,00 Corporate Card standaard facturatie en individuele betaling + € 25,00 corporate Gold card (€ 75,00)
 € 25,00 Corporate Card standaard facturatie en gecentraliseerde betaling + € 25,00 corp. Gold card (€ 50,00)
 € 25,00 standaardtarief MC Office Manager Card
 € 85,00 standaardtarief Travel Key Card
Bovenstaande tarieven kunnen wijzigen op basis van de overeengekomen betalingstermijnen
Kosten verbonden aan transacties
Wisselkoers*

Commissie op niet-euro
transacties
Commissie op geldafhalingen

AirPlus past op de transacties in niet-eurodeviezen een wisselkoers toe bepaald
op de dag van de boekhoudkundige verwerking van de transactie op basis van
de officiële koers gepubliceerd (de dag voordien) door de ECB. Op alle nieteurodeviezen die niet door de ECB worden opgenomen, past AirPlus een
wisselkoers toe zoals doorgegeven door het kaartbetalingsschema (Visa® of
Mastercard®), tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat een specifieke
wisselkoers wordt toegepast.
2,75 % van het bedrag van de transactie dat niet naar euro is omgewisseld.

 1 % commissie voor afhalingen via 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
€ 25,00 per weigering door de bank om een SEPA Direct Debit mandaat
domicilliëring
te honoreren.
Laattijdige betaling
1,95% per maand, toegepast op het achterstallige bedrag en berekend op
dagelijkse basis.
Administratieve vergoeding
€ 15,00 per verzonden aanmaning
voor opvolging van laattijdige
€ 150,00 per gestarte terugvorderingprocedure
betaling (minimum)
Afwezigheid van of foutieve
€ 25,00 per betaling zonder of met een foutieve gestructureerde mededeling,
gestructureerde mededeling
aangerekend vanaf de tweede van dergelijke betalingen.
Kosten verbonden aan de dienstverlening

Rapportering

De vergoeding zal bepaald worden op basis van relevante parameters zoals
het aantal kleuren, detail van het logo, aantal kaarten, …
Gratis (kosten van verbinding / consultatie zijn voor de gebruiker)
€ 60,00 per jaar, vooraf betaalbaar (per kaart per ontvanger)
€ 25,00 per kopie 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.
Vergoeding wordt bepaald op basis van relevante parameters zoals
frequentie en aanlevering van rapportering, inhoud en format van het
rapport,...

* Dit is een referentiewisselkoers en dus zelfs voor AirPlus een passief element van de prijszetting.
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Bedrijfslogo op corporate
cards
Online uitgavenstaat
Papieren uitgavenstaat
Kopie uitgavenstaat
Dubbel van een
ontvangstbewijs
Aanvraag nieuwe PIN code
Vervanging van
een(beschadigde) kaart
Spoedlevering van een
vervangingskaart

