6 december 2018

Termijnrekening
gecommercialiseerd door Bank Nagelmackers nv, onderdeel van Anbang Group
Promotiefiche
Een termijnrekening is een spaarproduct waarbij deposito's voor een bepaalde duur op een rekening worden geplaatst
Tijdens die periode zijn de deposito's niet beschikbaar.
1. Voorwaarden
•	Munt: EUR
• Minimumbedrag: 1.000 EUR
Maximumbedrag: 5.000.000 EUR per cliënt
•	Minimumlooptijd: 1 week		
Maximumlooptijd: 10 jaar
•	De deposito's zijn tijdens voornoemde periode niet beschikbaar en worden bij het verstrijken ervan terugbetaald.
2. Rekeningvergoeding
Een termijnrekening heeft een vaste brutorentevoet voor de volledige looptijd die afhankelijk is van de gekozen looptijd.
Looptijd

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

9 jaar

10 jaar

Brutorentevoet
(op jaarbasis)

0,10%

0,15%

0,20%

0,30%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

Nettorentevoet
(op jaarbasis)

0,07%

0,105%

0,14%

0,21%

0,35%

0,42%

049%

0,56%

0,63%

0,70%

De vermelde rentevoeten zijn de rentevoeten die van toepassing zijn op de datum van dit document, en kunnen dus
veranderen. Controleer de rentevoeten die van toepassing zijn op de datum van uw belegging.
Termijnrekeningen met een looptijd < 1 jaar hebben een dagelijks wijzigende rentevoet. U kunt deze rentevoeten verkrijgen
bij alle kantoren van Bank Nagelmackers nv.
Op de brutorente wordt een roerende voorheffing van 30% ingehouden aan de bron. Voor informatie over de
nettovergoeding kunt u bij uw adviseur terecht.
Rente
•	U heeft recht op de rente vanaf de dag waarop u geld op de rekening stort en dit zolang het geld op de rekening hebt
staan.
•	Afhankelijk van de gekozen voorwaarden bij opening van de termijnrekening, ontvangt de cliënt de verworven
rente bij het verstrijken van het contract of wordt de verworven rente op periodieke basis (maandelijks, trimestrieel,
semestrieel of jaarlijks) uitgekeerd.

3. Kosten
✓ Openingskosten: geen
✓ Beheerkosten: geen
✓ Deze kosten zijn van toepassing voor de termijnrekening op de datum van dit document en kunnen in de toekomst
wijzigen.
4. Praktische informatie
✓ Met eventuele klachten kunt u terecht bij Bank
Nagelmackers nv, Dienst Klachten, Sterrenkundelaan
23 – 1210 Brussel of via klachten@nagelmackers.be.
Indien het geschil langs die weg niet opgelost
geraakt, kunt u een beroep doen op de
ombudsman in financiële geschillen, North Gate II,
Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
(www.ombudsfin.be).
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✓
Deze informatiefiche kan worden gewijzigd. De
laatst geactualiseerde fiche is beschikbaar op
nagelmackers.be of in alle kantoren van Bank
Nagelmackers nv.
✓ Elke beslissing tot opening van het bedoelde product
moet gebeuren op basis van een volledige analyse van
het reglement Termijnrekening dat gratis beschikbaar
is op nagelmackers.be of in alle kantoren van Bank
Nagelmackers nv.

✓ Bank Nagelmackers nv is een vennootschap naar
Belgisch recht.
✓ Het Belgisch recht is van toepassing op dit product.
✓ Indien Bank Nagelmackers nv zware solvabiliteitsproblemen zou kennen, loopt de belegger het risico
dat hij de sommen waarop hij recht heeft, niet
ontvangt en het belegde bedrag volledig of gedeeltelijk
verliest.
✓ De door particulieren en bepaalde rechtspersonen
gestorte bedragen vallen onder de Europese
depositobeschermingsregeling ten belope van
100.000 EUR per persoon en per bank. Bank
Nagelmackers nv is aangesloten bij het verplichte
wettelijke Belgische depositogarantiestelsel. Voor meer
informatie daarover wordt verwezen naar de volgende
website: http://garantiefonds.belgium.be/nl.
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