Interesten
Interesten van toepassing op de voornaamste bank- en eﬀectenrekeningen - Rentevoeten van toepassing vanaf 01/01/2017

Zichtrekening
Debetrente:
Geoorloofde debetstand (max. € 1.215)
terugbetaalbaar binnen een termijn van drie maanden1::
Overschrijding3 :

9,11%/jaar (9,50% JKP2) maandelijks betaalbaar
debetrentevoet: 10,02%/jaar, maandelijks betaalbaar

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

Eﬀectenrekening

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

Debetrente:
Overschrijding4

debetrentevoet: 10,02%/jaar, maandelijks betaalbaar

Creditrente:
Saldo in €/$

0,00% bruto/jaar

1

Op aanvraag. Document "Aanvraag van een geoorloofde debetstand terugbetaalbaar binnen een termijn van maximum 3 maanden" is beschikbaar
in het document center op www.keytradebank.be in de rubriek "Kredieten"
Om de totale kostprijs van het krediet voor de consument uit te drukken, wordt het JKP, d.w.z. het jaarlijkse kostenpercentage gebruikt. Aan de hand
van een wiskundige formule worden daarbij in principe alle kosten (zoals dossierkosten, beheerkosten, commissies voor de kredietbemiddelaars,
kredietkaartkosten en verzekeringskosten) en interesten die u moet betalen om daadwerkelijk over het krediet te beschikken, vertaald in een
percentage.
3
Indien u een geoorloofde debetstand heeft, zal deze rentevoet van toepassing zijn wanneer u een debetsaldo heeft van meer dan 1.215€ of wanneer
u uw debetsaldo niet aanzuivert binnen de 3 maand. Indien u geen aanvraag gedaan heeft voor een geoorloofde debetstand, zal het tarief voor
overschrijding voor elk debetsaldo onmiddellijk van toepassing zijn. Debetintresten worden berekenend 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
intresten.
4
Het tarief voor overschrijding is voor elk debetsaldo onmiddellijk van toepassing. Debetintresten worden berekenend 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 intresten.
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