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Gereglementeerde spaarrekeningen
Reglement
Dit Reglement is een bijvoegsel bij de fiche ‘Essentiële spaardersinformatie’ beschikbaar 
voor elk van de gereglementeerde spaarrekeningen van de bank.

Specifieke bepalingen

Classic/Superior/Superior+ Spaarrekeningen
Iedere (mede)houder van een Classic/Superior/Superior+ Spaarrekening moet een 
natuurlijke persoon zijn en handelen voor privédoeleinden.

Business Spaarrekening
Iedere (mede)houder van een Business Spaarrekening moet een natuurlijke persoon zijn 
handelend voor professionele doeleinden of een feitelijke vereniging, met uitzondering 
van vakbonden.

Algemene bepalingen

Creditverrichtingen en debetverrichtingen
Alle creditverrichtingen zijn toegestaan, zonder beperking van het bedrag. 

Toegestane debetverrichtingen zijn:
• afhalingen van contant geld in een Nagelmackers-kantoor;
• overschrijvingen, op een andere manier dan via een doorlopende opdracht, naar een 

rekening geopend bij de bank op naam van de houder(s) van de spaarrekening.

Naast de bovenvermelde verrichtingen zijn de volgende debetverrichtingen eveneens 
toegestaan:
• de betaling van bedragen die de houder van de spaarrekening in hoofdsom, interesten 

en toebehoren verschuldigd is in het kader van door Nagelmackers toegekende leningen 
of kredieten;

• de betaling aan Nagelmackers van kosten met betrekking tot de spaarrekening, van de 
prijs van de aankoop van of de inschrijving op effecten, van de huur van safes en van het 
bewaarloon voor effectenrekeningen.

De bank kan opvragingen onderwerpen aan een wachttijd van 5 kalenderdagen indien 
ze meer bedragen dan 1.250 EUR en kan opvragingen beperken tot 2.500 EUR per  
2 weken.

Credit- en debetverrichtingen met dezelfde verrichtingsdatum worden voor de 
berekening van de basisinteresten en de getrouwheidspremies gecompenseerd.

In geval van een debetverrichting wordt de rekening eerst gedebiteerd met de bedragen 
waarvan de getrouwheidsperiode het minst ver gevorderd is (LIFO: Last In, First Out) om 
zo de bedragen te behouden waarvan de getrouwheidsperiode het verst gevorderd is.

Recht van herroeping
Wanneer de opening van de rekening uitsluitend op afstand afgehandeld wordt door 
middel van een door de bank opgezette gestructureerde werkwijze (dat is met name 
het geval voor openingen uitgevoerd via Online Banking), kan iedere (mede)houder 
van de op afstand geopende rekening de opening van de rekening herroepen, zonder 
kosten en zonder zijn beslissing te moeten motiveren. Die herroeping moet in een brief 
naar de bank gestuurd worden ter attentie van de Sales Assistance Team van Bank 
Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14 - 1000 Brussel) binnen 14 kalenderdagen na de 
opening van de rekening (bij opening via Online Banking begint de herroepingstermijn 
te lopen vanaf de datum van de elektronische ondertekening van de rekeningopening).

Als er meerdere houders zijn, is de uitoefening van het recht van herroeping door een van 
hen tegenstelbaar aan de anderen. Hieruit volgt dat de bank gevolg geeft aan het recht 
van herroeping van de medehouder zonder de goedkeuring van de andere medehouders 
te moeten krijgen, zelfs indien die laatsten verzet uiten tegen de uitoefening van dat 
recht.

Bij de opening van een rekening op afstand geeft iedere medehouder van de rekening 
zijn uitdrukkelijke toestemming aan de bank om de rekening onmiddellijk te openen, zelfs 
voor het einde van de herroepingstermijn. De rekening wordt geopend en is onmiddellijk 
beschikbaar zonder te wachten op het einde van de herroepingstermijn.

Werd de op afstand geopende rekening nog nooit gebruikt (saldo op 0) op het ogenblik 
van de uitoefening van het herroepingsrecht, dan sluit de bank de rekening af zonder 
kosten en zonder termijn.

Werd de rekening wel al gebruikt, dan kan de bank enkel gevolg geven aan het verzoek 
om herroeping als zij, binnen 30 kalenderdagen na het verzoek om herroeping, alle 
instructies krijgt om het verzoek te behandelen (bij een positief saldo moet de bank 
onder meer weten op welke rekening zij de fondsen moet storten).

Het recht om de opening van de rekening te herroepen, is enkel van toepassing voor 
de oorspronkelijke opening van de rekening en geenszins voor de verrichtingen die op 
de rekening werden uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn (overdracht van fondsen, 
beleggingsverrichtingen ... die niet voor herroeping in aanmerking komen).

Wanneer, tussen de opening van de rekening en de uitoefening van het recht van 
herroeping, de rekening of de rekeningtegoeden geheel of gedeeltelijk geblokkeerd 
was (waren) naar aanleiding van een wettelijke of reglementaire bepaling of een 
rechterlijke beslissing (of gelijkwaardig) die de bank werd opgelegd (beslag, overlijden of 
handelingsonbekwaamheid van een medehouder, gerechtelijke blokkering, naleving van 
de antiwitwasreglementering ...), dan gaat de naleving van die bepaling of beslissing voor 
op de uitoefening van het recht van herroeping.

Klachten
Voor alle vragen over de gereglementeerde spaarrekeningen kunt u steeds terecht bij 
uw Nagelmackers-kantoor.

De bank is bijzonder begaan met de tevredenheid van haar cliënten. In dat kader kan 
iedere klacht worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Bank Nagelmackers nv 
(ter attentie van de Klachtendienst) of ons worden meegedeeld via nagelmackers.be  
of via klachten@nagelmackers.be, binnen de termijnen bepaald in de Algemene 
Bankvoorwaarden van de bank.

Contractueel kader
De contractuele relatie tussen Nagelmackers en haar cliënten wordt geregeld door 
de Algemene Bankvoorwaarden van de bank, die dit document vervolledigen. Die 
voorwaarden zijn beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be.

Geldigheid
Dit Reglement is geldig vanaf 16.01.2023. In geval van een wijziging van de algemene 
bepalingen of bijzondere bepalingen van de rekening waarvan hij titularis is, wordt de 
cliënt hiervan op de hoogte gebracht conform de Algemene Bankvoorwaarden (bv. per 
brief, via een bijlage bij de rekeninguittreksels of elektronisch); iedere nieuwe versie van 
het Reglement vervangt alle vorige versies (behoudens tegenbericht).

De laatste versie van dit Reglement is altijd beschikbaar in alle kantoren van de bank en 
op nagelmackers.be.
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