Termijnrekening
Reglement
De termijnrekening, ook wel termijndeposito genoemd, is een belegging in contanten met
terugbetalingsgarantie van het kapitaal op de vervaldag, met een gewaarborgde bruto
nominale rentevoet op jaarbasis (en, voor de termijnrekeningen met kapitalisatie in euro
van een jaar of meer, met een gewaarborgde bruto kapitalisatievoet op jaarbasis).
De modaliteiten van de termijnrekening, zoals:
de looptijd, de bruto nominale rentevoet, het belegde kapitaal, de optie voor
hernieuwing op de vervaldag, de contractdatum (datum waarop de cliënt de bank
opdracht geeft tot het openen van de termijnrekening), de aanvangsdatum van de
termijnrekening (effectieve begindatum van de termijnrekening) en de einddatum van
de termijnrekening, de opdrachtgevende rekening waarvan het op de termijnrekening
belegde kapitaal wordt afgenomen en de begunstigde rekening(en) voor de uitkering van
de interesten en de terugbetaling van het kapitaal én, voor de termijnrekeningen in euro
van een jaar of meer, de periodiciteit van de interesten, de uitkering of de kapitalisatie
van de interesten en, in voorkomend geval, de bruto kapitalisatievoet
worden vastgelegd bij de opening van de termijnrekening en vermeld in het
openingsdocument en op het rekeninguittreksel ter bevestiging dat aan de cliënt wordt
geadresseerd.
Looptijd
De bank mag vrij bepalen welke looptijden zij voor termijnrekeningen aan haar cliënten
voorstelt. De beschikbare standaardlooptijden staan in de Algemene Tarieflijst.
Bepaling van de rentevoet
De nominale rentevoet van de termijnrekening én de eventuele kapitalisatievoet (die kan
verschillen van de nominale rentevoet van de termijnrekening) zijn in principe die die
geldig zijn op de begindatum van de termijnrekening (in geval van hernieuwing komt de
begindatum overeen met de datum van effectieve hernieuwing van de termijnrekening).
Voor de bepaling van de nominale rentevoet en, in voorkomend geval, van de
kapitalisatievoet van een termijnrekening van meer dan een jaar met een tussenlooptijd
in maanden en/of in dagen, wordt geen rekening gehouden met de maanden en/of dagen
die het laatste volledige jaar overschrijden. Enkel volledige jaren komen in aanmerking
voor de bepaling van de rentevoet van de termijnrekening (voorbeeld: de rentevoet van de
termijnrekening op 2 jaar wordt toegepast voor een termijnrekening op 2 jaar, 4 maanden
en 2 dagen).
In onderling overleg met de cliënt, in het bijzonder in geval van herbelegging op de
vervaldag van sommige bij de bank belegde kapitaalgegarandeerde producten, kan de
bank bij uitzondering een opdracht aanvaarden tot opening van een termijnrekening
in euro van een jaar of meer met de nominale rentevoet (en, in voorkomend geval, de
kapitalisatievoet) die geldig is op de contractdatum, maar met voorziening van een
effectieve begindatum van de termijnrekening:
• ofwel ten laatste binnen 15 kalenderdagen ná de contractdatum,
• ofwel met terugwerkende kracht binnen 15 kalenderdagen vóór de contractdatum.
Door de bank een dergelijke opdracht tot opening van een termijnrekening te geven,
verbindt de cliënt zich definitief en onherroepelijk tot het beleggen van het kapitaal op
termijn volgens de overeengekomen modaliteiten. Hieruit volgt dat in geval van annulering
van de opdracht tussen de contractdatum en de begindatum van de termijnrekening,
de cliënt een bedrag moet betalen van 1% van het op termijn te beleggen kapitaal voor
het verbreken van zijn verbintenis. De bank mag dit bedrag automatisch afnemen van
de rekening die werd aangeduid als begunstigde rekening voor de terugbetaling van het
kapitaal op de vervaldag; indien er niet voldoende geld op deze rekening staat, mag de
bank dit bedrag afnemen van iedere andere rekening bij de bank waarvan de cliënt houder
of medehouder is. Dit forfaitair bedrag dient om de administratieve en financiële kosten
te dekken die de bank heeft ten gevolge van de verbreking van het contract door de cliënt.
Na de begindatum van de termijnrekening wordt ieder verzoek om annulering van de
termijnrekening beschouwd als een verzoek om vervroegde terugbetaling (zie rubriek
‘Vervroegde terugbetaling’).
De nominale rentevoet (en, in voorkomend geval, de kapitalisatievoet) blijft onveranderd
gedurende de volledige looptijd van de termijnrekening, onder voorbehoud van een
verzoek om vervroegde terugbetaling (zie rubriek ‘Vervroegde terugbetaling’). De op
termijn belegde tegoeden beginnen interesten op te brengen vanaf de begindatum
van de termijnrekening en stoppen met interesten op te brengen op de vervaldag van
de termijnrekening (einddatum). De nominale rentevoet en, in voorkomend geval, de
kapitalisatievoet van de termijnrekening zoals vermeld in het openingsdocument zijn
brutotarieven op jaarbasis. De rentevoeten van de termijnrekeningen in euro met een
standaardlooptijd van een jaar of meer staan in de Algemene Tarieflijst beschikbaar in alle
kantoren van de bank en op nagelmackers.be. De rentevoeten van alle termijnrekeningen
zijn op aanvraag beschikbaar in alle kantoren van de bank.
Berekening en uitkering van de interesten
De interesten worden uitgekeerd, onder voorbehoud van een verzoek om vervroegde
terugbetaling (zie rubriek ‘Vervroegde terugbetaling’), op de volgende manier:
• Voor termijnrekeningen van minder dan een jaar in euro én voor termijnrekeningen van
een jaar of minder in een andere munt worden de interesten berekend op het belegde
kapitaal tegen de bruto nominale rentevoet en worden zij uitgekeerd op de vervaldag
(einddatum), tegelijk met de terugbetaling van het kapitaal.
• Voor termijnrekeningen in euro van een jaar of meer zijn er 2 mogelijkheden:
• Voor termijnrekeningen met uitkering worden de interesten berekend op het belegde
kapitaal tegen de bruto nominale rentevoet en worden zij uitgekeerd naargelang de
gekozen periodiciteit, maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks op de verjaardag
van het begin van de termijnrekening en op de vervaldag voor de laatste uitkering van
de verschuldigde interesten, tegelijk met de terugbetaling van het kapitaal.

• Voor termijnrekeningen met kapitalisatie worden de interesten ieder jaar op de
verjaardag van het begin van de termijnrekening berekend op het belegde kapitaal
tegen de bruto nominale rentevoet en op de vervaldag voor de laatste uitkering van de
verschuldigde interesten, tegelijk met de terugbetaling van het kapitaal. In tegenstelling
tot de termijnrekening met uitkering worden de jaarlijks berekende interesten
niet uitgekeerd maar wel gekapitaliseerd. Deze interesten worden bij het belegde
kapitaal gevoegd en brengen op hun beurt tot op de vervaldag interesten op tegen de
kapitalisatievoet; op de vervaldag worden zij uitgekeerd, tegelijk met de terugbetaling
van het belegde kapitaal.
De eventuele fiscale inhouding (zie rubriek ‘Fiscaliteit’) wordt toegepast op iedere uitkering
van interesten (die op de vervaldag van de termijnrekening inbegrepen).
De interesten worden uitgekeerd door creditering van de begunstigde rekening aangeduid
door de houder(s) van de termijnrekening. Indien de datum van uitkering geen bankwerkdag
is, worden de interesten gecrediteerd op de eerstvolgende bankwerkdag.
De interesten, waarvan de rentevoeten uitgedrukt worden op jaarbasis, worden berekend
naar rata van het aantal dagen waarvoor zij effectief verschuldigd zijn op basis van het totaal
aantal dagen van het betreffende kalenderjaar (365 of 366 dagen).
Bedrag
De bank kan een minimumbedrag en/of een maximumbedrag vastleggen waaronder/
waarboven een termijnrekening niet mag geopend worden én zij kan een maximaal uitstaand
bedrag per cliënt bepalen (het uitstaand bedrag omvat het geheel van tegoeden die op een
bepaald moment door een zelfde cliënt op termijn belegd zijn). Deze bedragen staan in de
Algemene Tarieflijst beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be.
Opdrachtgevende rekening
De opdrachtgevende rekening is de Nagelmackers-zichtrekening of -spaarrekening waarvan
de houder(s) van de termijnrekening de bank machtigt (machtigen) tot het debiteren van
het bedrag vermeld in het openingsdocument van de termijnrekening. Op de begindatum
van de termijnrekening moet er voldoende geld op de opdrachtgevende rekening staan. Is
dit niet het geval, dan kan de bank de termijnrekening niet openen en wordt de opening van
deze rekening bijgevolg van rechtswege geannuleerd.
De houder(s) van de termijnrekening moet(en) altijd dezelfde(n) zijn als de houder(s) van de
opdrachtgevende rekening. Voor een termijnrekening in deviezen moet de opdrachtgevende
rekening een zichtrekening in dezelfde munt zijn.
Begunstigde rekening(en)
De begunstigde rekening(en) is (zijn) de Nagelmackers-zichtrekening(en) of
-spaarrekening(en) - bestemd voor de terugbetaling van het kapitaal en de uitkering van de
interesten - vermeld in het openingsdocument van de termijnrekening.
Het kapitaal moet altijd worden terugbetaald op een begunstigde rekening waarvan de
houder(s) ook de houder(s) van de termijnrekening moeten zijn. De interesten moeten
in principe altijd worden uitgekeerd op een begunstigde rekening waarvan minstens één
houder ook houder van de termijnrekening is.
Voor een termijnrekening in deviezen moet de opdrachtgevende rekening ook de
begunstigde rekening zijn voor de uitkering van de interesten en de terugbetaling van het
kapitaal.
Hernieuwing op de vervaldag
Bij de opening van de termijnrekening bepaalt (bepalen) de houder(s) ervan de optie voor
hernieuwing van de termijnrekening op de vervaldag.
Er zijn 3 opties voor hernieuwing van het kapitaal met of zonder de laatste verschuldigde
interesten.
• Geen hernieuwing: het kapitaal en, na afhouding van de eventuele fiscale aftrek, de nog
verschuldigde interesten worden gecrediteerd op de begunstigde rekening(en) aangeduid
door de houder(s) van de termijnrekening.
• Manuele hernieuwing op verzoek: op voorwaarde dat de houder(s) van de termijnrekening
de bank hierom ten laatste 2 bankwerkdagen vóór de vervaldag om verzoekt (verzoeken),
worden het kapitaal en eventueel de nog verschuldigde interesten (na afhouding van
de eventuele fiscale aftrek) herbelegd op termijn volgens de beschikbare modaliteiten
gevraagd door de houder(s) van de termijnrekening en tegen de nominale rentevoet (en, in
voorkomend geval, tegen de kapitalisatievoet) bepaald conform de principes beschreven
in de rubriek ‘Bepaling van de rentevoet’. Ontvangt de bank binnen de gestelde termijn
geen dergelijk verzoek, dan zal zij automatisch de optie ‘Geen hernieuwing’ toepassen.
• Automatische hernieuwing: het kapitaal en eventueel de nog verschuldigde interesten
(na afhouding van de eventuele fiscale aftrek) worden herbelegd op termijn volgens
de identieke modaliteiten (looptijd, begunstigde rekening, hernieuwingsoptie,
periodiciteit van de interesten, uitkering of kapitalisatie indien van toepassing ...) en
tegen de nominale rentevoet (en, in voorkomend geval, tegen de kapitalisatievoet)
bepaald conform de principes beschreven in de rubriek ‘Bepaling van de rentevoet’.
Behoudens tegenbericht van de houder(s) van de termijnrekening, aan de bank bekend
te maken ten laatste 2 bankwerkdagen vóór de vervaldag van de termijnrekening, wordt
de termijnrekening op de vervaldag behandeld conform de instructies gegeven door de
houder(s) van de termijnrekening.
De bank kan - zonder haar beslissing te rechtvaardigen - een hernieuwing weigeren, op
voorwaarde dat zij de houder(s) vóór de vervaldag van de betrokken termijnrekening
hiervan verwittigt.
Bovendien wordt een termijnrekening in geen geval hernieuwd wanneer de bank
en/of de houder(s) van de termijnrekening de zakenrelatie in haar geheel beëindigt
(beëindigen) (conform de Algemene Bankvoorwaarden) en/of in geval van afsluiting van de
opdrachtgevende rekening of van de begunstigde rekening. Het kapitaal wordt terugbetaald
door creditering van de begunstigde rekening. Indien de vervaldag geen bankwerkdag is,
wordt het kapitaal gecrediteerd op de eerstvolgende bankwerkdag.
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Rekeninguittreksel
Bij de uitkering van de interesten, de terugbetaling van het kapitaal en de eventuele
hernieuwing van de termijnrekening wordt een rekeninguittreksel met alle details van de
verrichting ter beschikking gesteld van de houder(s) van de termijnrekening conform het
communicatiekanaal dat hij heeft (hebben) gekozen en tegen de tarieven geldig op het
moment van de terbeschikkingstelling. Dit uittreksel wordt verzonden in de vorm van een
bijlage bij de uittreksels van de opdrachtgevende rekening en, voor wat de uitkering van de
interesten betreft, van de begunstigde rekening van de interesten.
Kosten
De opening en het beheer (uitkering van de interesten, terugbetaling van het kapitaal op
de vervaldag, hernieuwing ...) van de termijnrekening zijn gratis (onder voorbehoud van
de eventuele kosten en/of interesten verbonden aan de terbeschikkingstelling van de
rekeninguittreksels, aan de annulering van een opdracht tot opening of aan een eventuele
vervroegde terugbetaling).
Overlijden
In geval van overlijden van de houder(s) van de termijnrekening loopt deze rekening
onveranderd voort, behalve wanneer er een instructie tot vervroegde terugbetaling is,
ondertekend door alle rechthebbenden of hun vertegenwoordigers. Een vervroegde
terugbetaling wordt uitgevoerd conform de modaliteiten vermeld in de rubriek ‘Vervroegde
terugbetaling’.
Vervroegde terugbetaling
De vervroegde terugbetaling (vóór de eindvervaldag) van het kapitaal op de termijnrekening
brengt aanzienlijke directe en indirecte financiële en administratieve kosten mee voor de
bank (onder andere in het kader van haar financieel beheer, liquiditeiten ...). De cliënt
neemt daarvan kennis en aanvaardt uitdrukkelijk dat iedere vervroegde terugbetaling van
een termijnrekening om deze redenen strikt verboden is.
Als de bank echter voor termijnrekeningen in euro, uitzonderlijk en eenmalig, een
vervroegde terugbetaling aanvaardt, dan moet de aanvraag tot vervroegde terugbetaling
betrekking hebben op de volledige betrokken termijnrekening. Elke aanvraag tot
gedeeltelijke terugbetaling van een termijnrekening is niet toegelaten.
Indien de vervroegde terugbetaling aanvaard wordt, zal ze gebeuren volgens volgende
modaliteiten.
• Voor termijnrekeningen met een looptijd van minder dan een jaar, betaalt de bank niet
de opgelopen interesten en betaalt ze het volledige bedrag van het belegde kapitaal
terug aan de houder(s) van de termijnrekening. De aanvraag tot terugbetaling moet
gebeuren mits een opzegtermijn van 31 kalenderdagen die begint te lopen de eerste
werkdag die volgt op de dag dat de bank de aanvraag tot terugbetaling ontvangt (met
andere woorden, deze tegoeden kunnen door de bank pas vrijgegeven worden eens
deze termijn van 31 kalenderdagen voorbij is). Deze opzegtermijn is niet van toepassing
indien de aanvraag tot terugbetaling van de termijnrekening gebeurt in de maand die de
eindvervaldag van de termijnrekening vooraf gaat.
• Voor termijnrekeningen met een looptijd van een jaar of meer, betaalt de bank de
opgelopen interesten. De houder(s) van de termijnrekening moet(en) evenwel een
vergoeding betalen voor de kosten die de bank heeft ten gevolge van de verbreking van het
contract. Deze vergoeding, die van rechtswege wordt aangerekend op het belegde kapitaal,
bedraagt 1% van het oorspronkelijk belegde kapitaal waar, in voorkomend geval, nog het
verlies voor de bank bijkomt, berekend door vergelijking van de in het openingsdocument
van de termijnrekening gewaarborgde rentevoet en de marktrentevoet ‘Interest Rate
Swap’ (IRS) geldig op de dag van opzegging van de termijnrekening vermeerderd met
1,50% en dit voor de resterende looptijd van de termijnrekening afgerond tot het
volgende jaar. De toepassing van de vergoeding die de bank moet dekken voor het verlies
ten gevolge van de verbreking van het contract heeft dus als gevolg dat het terugbetaalde
kapitaal altijd lager zal zijn dat het oorspronkelijk belegde kapitaal. De aanvraag tot
terugbetaling moet gebeuren mits een opzegtermijn van 31 kalenderdagen die begint te
lopen de eerste werkdag die volgt op de dag dat de bank de aanvraag tot terugbetaling
ontvangt (met andere woorden, deze tegoeden kunnen door de bank pas vrijgegeven
worden eens deze termijn van 31 kalenderdagen voorbij is). Deze opzegtermijn is
niet van toepassing indien de aanvraag tot terugbetaling van de termijnrekening
gebeurt in de maand die de eindvervaldag van de termijnrekening vooraf gaat.
Recht van herroeping
Enkel natuurlijke personen die uitsluitend handelen voor privédoeleinden beschikken
over het recht van herroeping zoals hieronder beschreven. Bijgevolg bepaalt het privé- of
professionele karakter van de opdrachtgevende rekening of het recht van herroeping al
dan niet van toepassing is op de opening van de termijnrekening.

Als er meerdere houders zijn, is de uitoefening van het recht van herroeping door een van
hen inroepbaar tegen 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 deze laatsten verzet uiten tegen de uitoefening van dit recht.
Bij de opening van een termijnrekening 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. In geval van uitoefening van
het recht van herroeping sluit de bank de rekening onmiddellijk en zonder kosten af en
crediteert zij de opdrachtgevende rekening met het oorspronkelijk gestorte bedrag. Er
zullen echter geen creditinteresten betaald worden voor de duur van de belegging.
Wanneer, tussen de opening van de rekening en de uitoefening van het recht van herroeping,
de rekening of de rekeningtegoeden geheel of gedeeltelijk betrokken was (waren) bij een
blokkeringsmaatregel gerechtvaardigd door een wettelijke of reglementaire bepaling
of gerechtvaardigd door een rechterlijke beslissing (of gelijkwaardig) die de bank werd
opgelegd (beslag, gerechtelijke blokkering, naleving van de antiwitwasreglementering ...),
dan gaat de naleving van deze bepaling of beslissing voor op de uitoefening van het recht
van herroeping.
Opening via Online Banking - Bijzondere kenmerken
Om redenen van toegankelijkheid en transparantie van het systeem, kunnen sommige in
dit reglement beschreven modaliteiten niet beschikbaar zijn wanneer de rekening geopend
wordt via Online Banking (bepaalde looptijden, deviezen, hernieuwingsopties ...). De
daadwerkelijk beschikbare modaliteiten voor een dergelijke opening staan bij het openen
van de rekening vermeld in de toepassing Online Banking.
Om gevalideerd te zijn, moet de opening van een termijnrekening via Online Banking
elektronisch ondertekend zijn op de dag van invoer, vóór middernacht (is de dag van
invoer geen bankwerkdag, dan moet de opening ondertekend zijn op de eerstvolgende
bankwerkdag, vóór middernacht). Zo niet, dan wordt de opening van de termijnrekening
automatisch geannuleerd.
Wanneer er voor de opening van de rekening 2 handtekeningen nodig zijn, ontvangt de
tweede ondertekenaar de aanvraag tot opening van de rekening in zijn Online Banking,
ná invoer en elektronische ondertekening door de eerste ondertekenaar. Hij kan deze dan
ofwel bevestigen (door de opening van de rekening elektronisch te ondertekenen, die dan
effectief wordt), ofwel weigeren (door de door de eerste ondertekenaar ondertekende
opening te annuleren). Indien de tweede ondertekenaar de opening niet elektronisch
ondertekent binnen de termijn vermeld in alinea 2 hierboven, wordt de opening van de
termijnrekening automatisch geannuleerd.
De ondertekenaars worden via hun Online Banking geïnformeerd over de status van
de opening van de termijnrekening (opening, in afwachting van een handtekening,
annulering).
Fiscaliteit
Afhankelijk van het fiscaal statuut van iedere (mede)houder en van iedere begunstigde
zijn de roerende voorheffing en de eventuele bijkomende heffing voor in België wonende
natuurlijke personen (tegen de tarieven geldig op de dag van uitkering) verschuldigd op
de interesten (onder voorbehoud van iedere andere wettelijke bepaling en/of bepaling
tot internationale informatie-uitwisseling). De tarieven van de roerende voorheffing en
van de eventuele bijkomende heffing staan in de Algemene Tarieflijst beschikbaar op
nagelmackers.be/reglementen en in alle kantoren van de bank.
Klachten
De houder(s) van de termijnrekening kan (kunnen) zich tot zijn (hun) Nagelmackersadviseur wenden voor alle vragen in verband met de werkingsmodaliteiten van zijn
(hun) termijnrekening. Nagelmackers is bijzonder begaan met de tevredenheid van haar
cliënten. In dit kader kan iedere klacht worden gericht aan de maatschappelijke zetel
van Nagelmackers (ter attentie van de dienst Operational Marketing) of ons worden
meegedeeld via nagelmackers.be. Alle klachten in verband met de termijnrekening
moeten aan de bank worden meegedeeld binnen de termijn 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 reglement vervolledigen. Deze
voorwaarden zijn beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be.
Geldigheid
Dit reglement is van toepassing vanaf 02.10.2017 en tot een eventuele latere wijziging. Het
is dus van toepassing op termijnrekeningen geopend of hernieuwd vanaf 02.10.2017. In
geval van wijziging, en zonder dat uitdrukkelijk anders wordt vermeld, vervangt de nieuwe
versie van het reglement alle vorige versies. De laatste versie van dit reglement is altijd
beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be.

Wanneer de opening van de termijnrekening uitsluitend op afstand afgehandeld wordt
door middel van een door de bank opgezette gestructureerde werkwijze (dit 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 zijn beslissing
te moeten motiveren. Deze herroeping moet in een brief naar de bank gestuurd worden ter
attentie van de dienst Operational Marketing van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan
23 – 1210 Brussel) binnen 14 kalenderdagen na de opening van de termijnrekening (bij
opening via Online Banking begint de herroepingstermijn te lopen vanaf de datum van de
elektronische ondertekening van de rekeningopening).
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Wijziging
Behalve de bepaling van de begunstigde rekening(en) voor de termijnrekeningen in
euro en van de optie voor hernieuwing op de vervaldag (zie rubriek ‘Hernieuwing op
de vervaldag’) mag geen enkele wijziging worden aangebracht aan de modaliteiten van
de termijnrekening, onder voorbehoud van een vervroegde terugbetaling (zie rubriek
‘Vervroegde terugbetaling’). Hieruit volgt dat de termijnrekening niet verdeelbaar is
bijvoorbeeld bij verdeling na het overlijden van een (mede)houder van de termijnrekening
(zie rubriek ‘Overlijden’).
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