REKENING
COURANT
Dagelijks vinden er veel financiële transacties
plaats. Deze wilt u op elk moment inzichtelijk
en overzichtelijk hebben.
U wilt exact weten hoe uw financiële zaken ervoor staan en direct
kunnen bijsturen als u dat nodig vindt. Met een DFM Rekening

Courant bieden we u een volwaardige betaal- en kredietfaciliteit.
Daarbij kunnen uw klanten rechtstreeks hun betaling op uw
rekening storten.

Indien gewenst kunt u meerdere Rekeningen Courant openen,

waarbij we een saldo- en rentecompensatie hanteren. Tevens heeft

u bij DFM valutavrije dagen bij alle transacties vanaf uw

DFM Rekening Courant en betaalt u geen administratiekosten.
Natuurlijk bieden we aanvullend op onze Rekening Courant de

mogelijkheid tot telebanking. Hiermee kunt u mutaties verrichten
en beschikt u over een koppeling met uw eigen financiële

administratie. Betalingen en ontvangsten kunnen dus direct in
uw administratie worden verwerkt.

PRODUCTKENMERKEN
• De kosten van uw Rekening Courant worden gerelateerd aan de hoogte
van de transactiebedragen

• Geen bijkomende administratiekosten

• Volwaardige rekening met kredietfaciliteiten

• Als aanvulling op uw Rekening Courant krijgt u een telebankingpakket met
uiteenlopende betaalmogelijkheden

• Automatische incasso is mogelijk

• Afrekening vindt plaats per maand of kwartaal

• Kasopname- en stortingsarrangementen mogelijk

• Saldo- en rentecompensatie is mogelijk bij meerdere Rekeningen Courant
• Creditcard voor zakelijk gebruik

• Bij gebruik e-Kompas heeft u online inzicht in (intradag) mutaties
DE VOORDELEN VAN REKENING COURANT BIJ DFM
• Alle financiële transacties zijn zichtbaar in één rekening
• Uw administratie kost u minder tijd

• Gebruiksvriendelijk electronic banking systeem: e-Kompas betalingen
• Valutavrije dagen

Aan de informatie in deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie over
onze producten en diensten verwijzen we u naar de voorwaarden op www.dfm.nl.
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