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De b.comfort rekening is een pakket van bankdiensten aangeboden 
door bpost bank aan haar klanten natuurlijke personen.  

Op het pakket zijn deze bijzondere voorwaarden van toepassing alsook 
de Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank. Ze worden aangevuld 
met de bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten 
uit het pakket en de Tarievenlijst van bpost bank. Al deze documenten 
zijn beschikbaar op de website www.bpostbank.be en in de 
postkantoren. 

Artikel 1: Inhoud  

De b.comfort rekening omvat:  

• een zichtrekening in EUR (hierna “Referentierekening” 
genoemd) die aan volgende voorwaarden voldoet: 
- voor privé-gebruik 
- geopend op naam van één of twee titularissen  
- indien er twee titularissen zijn, dan geven deze elkaar een 

wederzijdse volmacht 
- zonder blokkerend verzet 

• het beheren van de rekening 

• het aanbieden van een debetkaart: per titularis of 
gevolmachtigde op de Referentierekening één kaart met de 
functies beschreven in de bijzondere voorwaarden betreffende 
het gebruik van de bankkaart (debetkaart) en de Jongerenkaart 
en gekoppeld aan de Referentierekening 

• de heruitgave van een debetkaart bij verlies of diefstal  

• de heruitgave van een geheime code verbonden aan de 
debetkaart 

• de elektronische verrichtingen in EUR binnen de SEPA zone: 
- betalingen met een debetkaart  
- geldopnemingen met de debetkaart aan de ATM (zowel 

netwerk bpost als andere banken)  
- overschrijvingen in EUR via PCbanking, MOBILEbanking of 

SELFbank terminals 
- doorlopende betalingsopdrachten en Europese 

domiciliëringen 
- instant overschrijvingen in EUR (via alle kanalen voor online 

bankieren waar deze functionaliteit is voorzien. Raadpleeg 
de lijst met functionaliteiten van deze diensten op de 
website van de Bank). Een instant overschrijving wordt 
onmiddellijk uitgevoerd d.w.z. de fondsen zijn binnen enkele 
seconden ter beschikking van de begunstigde. Een instant 
overschrijving wordt uitgevoerd 24u/24u en 7/7dagen en is 
enkel mogelijk tussen Europese deelnemende banken. 

• manuele verrichtingen in EUR binnen SEPA zone 
- geldopnemingen aan het loket bpost netwerk 
- papieren overschrijvingen  

• per titularis of gevolmachtigde op de Referentierekening een 
abonnement PCbanking met de functies beschreven in de 
bijzondere voorwaarden PCbanking  

• per titularis of gevolmachtigde op de Referentierekening een 
abonnement MOBILEbanking met de functies beschreven in de 
bijzondere voorwaarden MOBILEbanking  

De bankdiensten die niet in het pakket zijn opgenomen worden 
afzonderlijke getarifeerd en, in voorkomend geval, aan aparte 
toekenningsvoorwaarden onderworpen. Meer informatie omtrent het 
tarief kan teruggevonden in de Tarievenlijst.  

Artikel 2: Houders van een b.comfort rekening  

Een b.comfort rekening kan aangevraagd worden door natuurlijke 
personen die op het moment van de opening van de 
Referentierekening meerderjarig en volledig handelingsbekwaam zijn.  

Artikel 3: Tarief  

De b.comfort rekening wordt toegekend middels betaling van een 
periodieke forfaitaire bijdrage. Het bedrag van deze bijdrage wordt 
vermeld in de Tarievenlijst. De Referentierekening wordt periodiek 
gedebiteerd met de bijdrage. De eerste bijdrage wordt aangerekend 
in de maand volgend op de opening van de Referentierekening. 

Artikel 4. Rekeninguittreksels - Vergoedingenstaat 

De rekeninguittreksels voor de b.comfort rekening worden gratis ter 
beschikking gesteld via de SELFbank terminals in de postkantoren, via 
PCbanking of via MOBILEbanking.  

De titularis verbindt zich ertoe om regelmatig de rekeninguittreksels 
uit te printen of te downloaden en de geboekte verrichtingen te 
controleren. De titularis draagt alle gevolgen voor de niet naleving van 
deze verplichting. 

Indien de titularis de rekeninguittreksels eveneens per post wil 
ontvangen, dient hij uitdrukkelijk aan te vragen ofwel bij opening van 
de rekening ofwel achteraf in het postkantoor. De frequentie wordt 
door de houders gekozen (minstens maandelijks). Voor de verzending 
per post worden verzendingskosten aangerekend (zie Tarievenlijst). 
Deze kosten worden in mindering gebracht van de Referentierekening. 

Jaarlijks communiceert de Bank aan de klant een overzicht van de 
aangerekende vergoedingen voor de diensten verbonden aan de 
zichtrekening en de toegepaste rentes (“vergoedingenstaat “). De 
communicatie van de vergoedingenstaat voor de b.comfort rekening 
gebeurt via PCbanking of MOBILEbanking. De klant kan daarenboven 
via Postinfo een papieren copy van de vergoedingenstaat opvragen. 

b.comfort rekening 

Bijzondere Voorwaarden 

http://www.bpostbank.be/
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Artikel 5: Omzetting en Beëindiging 

5.1 De klant kan zijn b.comfort rekening omzetten naar: 

• een andere pakketrekening voor zover aan de voorwaarden van 
het ander pakket is voldaan. Het rekeningnummer van de 
Referentierekening wordt behouden.  

• de afzonderlijke diensten aan de voorwaarden en het tarief van 
deze afzonderlijke diensten Het rekeningnummer van de 
Referentierekening wordt behouden.  

 

bpost bank behoudt zich het recht voor om per kalenderjaar slechts 
één aanvraag tot omzetting van het pakket te aanvaarden. 

 

5.2. Zowel bpost bank als de klant kunnen de b.comfort rekening 
opzeggen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene 
Bankvoorwaarden.  

 

 

 


