28 augustus 2020

Business Spaarrekening Pro*

verhandeld door Bank Nagelmackers nv, onderdeel van Anbang Group
*

Spaarrekening niet meer gecommercialiseerd sinds 28.08.2020.

Promotiefiche
De Business Spaarrekening Pro is een niet-gereglementeerde spaarrekening in EUR, die m.a.w. niet voldoet aan de
voorwaarden vastgesteld in artikel 2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelasting,
van onbepaalde duur en uitsluitend bestemd voor rechtspersonen en vakbonden.
1. Voorwaarden en verrichtingen
• De rekening kan op verzoek geopend worden in uw bankkantoor.
• Alle creditverrichtingen zijn toegestaan.
Elke overschrijding van een cumulatief saldo van 1.000.000 EUR op alle niet-gereglementeerde spaarrekeningen op 		
naam van dezelfde cliënt vereist de voorafgaande toestemming van de bank.
De bank kan daarom elke creditverrichting die zou leiden tot een overschrijding van het maximale cumulatieve saldo
weigeren en, indien dergelijke overschrijding zich al heeft voorgedaan:
– ofwel het surplus terugsturen naar de rekening van de opdrachtgever (dat kan een rekening van de cliënt of 		
van een derde-betaler zijn);
– ofwel het surplus overdragen naar elke zichtrekening geopend of door de bank te openen op naam van de cliënt.
Dat maximale cumulatieve saldo is ook van toepassing op elke niet-gereglementeerde spaarrekening die al bestaat bij
de inwerkingtreding van deze promotiefiche.
• De toegestane debetverrichtingen zijn:
– afhalingen van contant geld in een Nagelmackers-kantoor.
–	de overschrijving, buiten het kader van een doorlopende opdracht, naar een rekening geopend bij de bank op naam
van de houder van de spaarrekening.
•	U kunt het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels en Online & Mobile
Banking.
• Uw rekening mag geen negatief saldo hebben.
•	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.
2. Rekeningvergoeding
De vergoeding van de Business Spaarrekening Pro is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie.
Basisrente:
0,00% (op jaarbasis)
Getrouwheidspremie: 0,00% (op jaarbasis)
De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname.
Het basistarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele
garantie voor de toekomstige rentevoeten.
De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting op de
niet-gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag van de storting of vanaf de omzetting
van een andere rekening naar een Business Spaarrekening Pro. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven,
start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de
bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang
van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing, ook indien dit tarief op dat
moment 0,00% zou bedragen.
De basisrente wordt op uw rekening gestort met 1 januari als valutadatum of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds
verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie
verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.
Credit- en debetverrichtingen met dezelfde verrichtingsdatum worden voor de berekening van de basisinteresten en
getrouwheidspremies gecompenseerd.
In geval van een debetverrichting wordt de rekening eerst gedebiteerd met de bedragen waarvan de getrouwheidspremie
het minst ver gevorderd is (LIFO: Last In, First Out) om zo de bedragen te behouden waarvan de getrouwheidspremie het
verst gevorderd is.
Opgelet: als u uw geld vóór het einde van voornoemde periode van 12 maanden van uw rekening haalt en/of indien de
rekening wordt beëindigd vóór het einde van die periode van 12 maanden, ontvangt u geen getrouwheidspremie. Het
is dus belangrijk te weten vanaf welke datum de getrouwheidspremie verworven is, op zijn minst toch voor aanzienlijke
bedragen. Een geldopname heeft daarentegen geen invloed op de verwerving van de basisrente.

3. Kosten
• Beheerkosten:
– Opening: gratis
– Afsluiting: gratis
– Jaarlijkse afrekening: zie ‘Eventuele postverzendingskosten en andere kosten’
• Eventuele postverzendingskosten en andere kosten
– Raadplegen via Online & Mobile Banking: gratis
– Verzending per post: 1 EUR (administratieve kosten) + BTW + portkosten volgens geldende Bpost tarieven
4. Fiscaliteit
De roerende voorheffing bedraagt 30 % voor elke rentevergoeding en wordt automatisch bij de bron ingehouden door de
bank.
5. Depositobescherming
De door bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope
van 100.000 EUR per rechtspersoon en per bank. Bank Nagelmackers nv is aangesloten bij het verplichte wettelijke
Belgische depositogarantiestelsel. Meer informatie vindt u op de website garantiefonds.belgium.be.
6. Klachten
Met eventuele klachten kunt u terecht bij Bank Nagelmackers nv, Dienst Klachten, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel of
via klachten@nagelmackers.be.
7. Contractueel kader
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De contractuele relatie tussen Nagelmackers en haar cliënten wordt geregeld door de Algemene Bankvoorwaarden van
de bank, die deze promotiefiche vervolledigen. Deze voorwaarden zijn beschikbaar in alle kantoren van de bank en op
nagelmackers.be.
8. Geldigheid
Deze promotiefiche is geldig vanaf 01.02.2020. 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 de
promotiefiche vervangt alle vorige versies (behoudens tegenbericht).
De laatste versie van deze promotiefiche is altijd beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be.
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