Interesten
Rentevoeten van toepassing op de voornaamste bank- en eﬀectenrekeningen - Rentevoeten geldig vanaf 13/06/2016

Zichtrekening
Debetrente:
Geoorloofde debetstand terugbetaalbaar
binnen een termijn van drie maanden:

02%1/jaar, betaalbaar per kwartaal

Overschrijding :
10,02% 2 3/jaar, betaalbaar per kwartaal,
vermeerderd met een achterstandscoëﬃciënt van 10% vanaf de kennisgeving van de overschrijding, hetzij 11,02%

Creditrente:
Saldo in € < 2.500,00

0,00 % bruto/jaar

Saldo in € > 2.500,00

0,00 % bruto/jaar

Spaarrekening Azur
Rentevoet:
Basisrente*: Saldo ≤ € 1.000.000,00

0,10%/jaar

Basisrente*: Saldo > €1.000.000,00

0,05%/jaar

Getrouwheidspremie

0,10%/jaar

* Basisrente geldig voor het volledige bedrag op de rekening. De interesten worden berekend op jaarbasis.

Spaarrekening High Fidelity
Rentevoet:
Basisrente*: Saldo ≤ € 1.000.000,00

0,05%/jaar

Basisrente*: Saldo > €1.000.000,00

0,05%/jaar

Getrouwheidspremie

0,20%/jaar

* Basisrente geldig voor het volledige bedrag op de rekening. De interesten worden berekend op jaarbasis.

Eﬀectenrekening
Debetrente:
Overschrijding :
10,02% 2 3/jaar, betaalbaar per kwartaal,
vermeerderd met een achterstandscoëﬃciënt van 10% vanaf de kennisgeving van de overschrijding, hetzij 11,02%

Creditrente:
Saldo in €/$

0,00% bruto/jaar

1

Het betreft de debetrente die van toepassing is voor het lopende kwartaal. Deze rente is variabel en wordt per kwartaal herzien volgens de bepalingen in het
contract van geoorloofde debetstand terugbetaalbaar binnen een termijn van maximaal drie maanden.
Het betreft een rente die op- of neerwaarts kan worden herzien op de eerste dag van elk kwartaal en die wordt berekend op basis van de richtinggevende
herﬁnancieringsrente van de Europese Centrale Bank (main reﬁnancing operations (ﬁxed rate)) (beschikbaar op de website www.ecb.int), toepasbaar op de
laatste dag van het vorige kwartaal + 0,50%.
3
De debetinteresten worden voor het bedrag van de overschrijding berekend volgens de nominale methode, op regelmatige tijdstippen en op basis van een
jaar van 365 dagen, waarbij de dag van de overschrijding wordt meegerekend in de berekening van de interesten.
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