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Begrip Definitie 

  

Aanbieder van de betaalrekening InsingerGilissen Bankiers N.V. (“InsingerGilissen”) 

Aanhouden van de betaalrekening  InsingerGilissen administreert de rekening voor de cliënt.  

Betaalrekening Een rekening die een cliënt bij InsingerGilissen heeft en die bedoeld is voor de 

uitvoering van Betalingen. 

Geldrekening Een rekening die een cliënt bij InsingerGilissen heeft en waarop de cliënt geld kan 

ontvangen en waarvan geld opgenomen kan worden via de daarbij behorende 

Betaalrekening. 

Internetbankieren De dienst van InsingerGilissen waarmee de cliënt via internet, zowel via de 

computer als via de app van InsingerGilissen op een smartphone, bepaalde 

Betaalopdrachten aan InsingerGilissen kan geven met behulp van een 

Toegangsmiddel en de  Betaalrekening kan raadplegen. Dit is een beveiligde online 

betaalomgeving binnen Mijn InsingerGilissen. 

Overboeking 

Uitgaand in euro binnen SEPA 

InsingerGilissen schrijft in opdracht van de cliënt geld in euro over van de 

Betaalrekening van de cliënt naar een andere rekening naar landen binnen SEPA.  

Overboeking 

Binnenkomend in euro binnen SEPA 

Cliënt ontvangt geld in euro op zijn Betaalrekening.  

Overboeking  

Uitgaand in euro buiten SEPA 

InsingerGilissen schrijft in opdracht van de cliënt geld in euro over van de 

Betaalrekening van de cliënt naar een andere rekening naar landen buiten SEPA.  

Overboeking  

Binnenkomend in euro buiten SEPA 

Cliënt ontvangt geld in euro op zijn Betaalrekening.   

Overboeking 

Uitgaand in vreemde valuta 

InsingerGilissen schrijft in opdracht van de cliënt geld in een vreemde valuta over 

van de Betaalrekening van de cliënt naar een andere rekening. Cliënt dient 

hiervoor een Betaalrekening in die valuta te hebben. 

Overboeking 

Binnenkomend in vreemde valuta 

Cliënt ontvangt geld op zijn rekening in vreemde valuta. Cliënt dient hiervoor een 

Betaalrekening in die valuta te hebben. 

Overboeking  

Uitgaand in een andere valuta dan de valuta van de 

Betaalrekening 

InsingerGilissen schrijft in opdracht van de cliënt geld in een andere valuta dan de 

valuta op de Betaalrekening van de cliënt naar een andere rekening.  Overboeking 

wordt gedaan via de Geldrekening.  

Overboeking  

Binnenkomend in een andere valuta dan de valuta van de 

Betaalrekening 

De cliënt ontvangt geld op zijn Betaalrekening in een andere valuta dan de valuta 

van de Betaalrekening. Overboeking wordt gedaan via de Geldrekening. 

Ongeoorloofd rood staan op de Geldrekening InsingerGilissen schrijft een bedrag af van de Geldrekening van de cliënt, terwijl er 

onvoldoende geld op de Geldrekening staat of met de afschrijving de afgesproken 

limiet voor rood staan wordt overschreden. InsingerGilissen kan rente in rekening 

brengen over het bedrag dat de cliënt ongeoorloofd rood staat.  

Papieren rekeningafschriften  InsingerGilissen kan periodiek een papieren overzicht van de Geldrekening van de 

cliënt verstrekken. In dit overzicht staan in ieder geval het saldo en de af- en 

bijschrijvingen op de Geldrekening. Hiervoor kan InsingerGilissen kosten in 

rekening brengen.  

 

SEPA (Single Euro Payments Area) omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de 

Europese Economische Ruimte) en Zwitserland, Monaco en San Marino. In totaal gaat het om de volgende 36 SEPA‐landen: Andorra, België, 

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Frans‐Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion), Griekenland, 

Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 

Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en 

Melilla), Tsjechië, Vaticaan en Heilige Stoel, VK (Engeland, Schotland, Wales, Noord‐Ierland, Gibraltar), Zweden en Zwitserland. 

 


