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Krediet- en debetkaarten zien er grotendeels hetzelfde uit, maar toch verschillen ze op enkele
belangrijke punten. We zetten ze op een rijtje.
Debetkaart

Kredietkaart

Benaming

Bancontact: binnenland
Maestro: binnen- en buitenland

Visa, MasterCard, American Express,
Diners Club

Uitgever

Banken en financiële instellingen
Banken en financiële instellingen Grote bedrijven (bv. winkelketens,
luchtvaartmaatschappijen)

Gebruik

Betaling bij handelaars en
dienstverleners
Betaling
bij
handelaars
en
Geldafhalingen
uit dienstverleners
geldautomaten
Geldafhalingen uit geldautomaten
Betaling
op
internet
met Betaling aan de telefoon en op het
kaartlezer of digipass
internet (al dan niet met kaartlezer of
Bankverrichtingen
aan
de digipass)
bankautomaten

Betaling

Je betaalt jouw aankopen pas op het
einde van een periode
Bedrag wordt onmiddellijk van
Met een kredietlijn kan je de
jouw rekening naar de rekening
terugbetaling
spreiden
over
een
van de handelaar overgeboekt
langere
periode,
tegen
intrestvergoeding

Limieten

Het beschikbare geld op jouw
rekening, tenzij je 'onder nul'
kan gaan.
Een
maximumbedrag
aan
transacties per dag en per week

De toegestane kredietlimiet (per
maand). Kredietlimiet is het bedrag dat
u maximaal kan gebruiken in een
bepaalde periode, bv. 1 maand.

Identificatie

Pincode

Meestal pincode
Soms handtekening en identiteitskaart

Kaart kan zonder PIN gebruikt worden
(bv. op het internet)
Kaart wordt automatisch geblokkeerd
na 3 foute pincodes
Bij niet-toegestane betalingstransacties
maximum verlies van 50 euro (behalve
bij frauduleus handelen of grove
nalatigheid)
Kaart wordt geblokkeerd bij vermoeden
van fraude

Beveiliging

Kaart
wordt
automatisch
geblokkeerd na 3 foute pincodes
Bij
niet-toegestane
betalingstransacties maximum
verlies van 50 euro (behalve bij
frauduleus handelen of grove
nalatigheid)

Internationaal

Met Maestro kan je betalingen
en afhalingen doen in het
buitenland
Debetkaarten
zijn
meestal Betalingen en afhalingen over de hele
geblokkeerd voor gebruik buiten wereld
Europa; vraag jouw bank ze te
deblokkeren als je buiten
Europa reist

Kosten

Jaarlijkse bijdrage (soms gratis)
Eventuele kost per transactie
In de eurozone kost een
transactie hetzelfde als in eigen
land
Buiten
de
eurozone,
wisselkosten en commissie

Jaarlijkse bijdrage (soms gratis)
Kosten voor geldafhalingen aan de
geldautomaat
Wisselkosten en commissie voor
transacties in andere munten

De Wikifin-tips
Lees goed de infofiche en het contract na van jouw betaalkaarten. Hierin staan alle
voorwaarden en kosten beschreven.
Bij verlies of diefstal: laat jouw kaart onmiddellijk blokkeren door Card Stop op te bellen
op het nummer 070 344 344 vanuit België en +32 70 344 344 vanuit het buitenland.
Geef de diefstal aan op het politiekantoor.
Bij geldafhalingen in België is het beter om jouw debetkaart te gebruiken dan jouw
kredietkaart. Bij jouw kredietkaart betaal je namelijk voor iedere geldafhaling een vaste
kost. Als je geld afhaalt in het buitenland moet je de kosten van jouw kredietkaart
vergelijken met de kosten voor jouw debetkaart. Vraag hierover meer informatie aan
jouw bankier voor je op reis vertrekt.
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