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NIBC Direct Termijnrekening
verhandeld door NIBC Direct, onderdeel van NIBC Bank N.V.
U bent op zoek naar een spaarproduct met…
 1 rentevoet die voor de door u gekozen welbepaalde termijn is vastgelegd
(zie overzicht “Tarieven per Termijn”)
 30% roerende voorheffing
 een vaste spaartermijn
 Jaarlijkse of maandelijkse rente-uitbetaling, keuze bij het openen van de termijnrekening
 Opening online : eenmaal geopend kan de termijn niet worden onderbroken (tenzij onder specifieke
voorwaarden (zie “Voorwaarden voor verbreking)
 Waarborg onder het depositogarantiestelsel
 Minimum inleg € 100,00
 Zonder kosten

Algemene info
Een Termijnrekening heeft een eenvoudig rentetarief. Uw spaargeld staat vast voor een termijn naar keuze en aan een
vaste rentevoet (overzicht hieronder “Tarieven per Termijn”). Het is de ideale rekening voor spaargeld dat u een
welbepaalde periode kan missen.
Bij een termijnrekening staat uw spaargeld immers vast voor de termijn die u heeft gekozen. Ze kan slechts verbroken
worden onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. Daar staat tegenover dat de rentevoet tijdens de termijn niet kan
dalen.
Uw interest wordt op jaarbasis of maandelijks uitbetaald (zie overzicht hieronder “Tarieven per Termijn”). U kunt zelf de
wijze van de betaling kiezen op het moment dat u de termijnrekening in uw beveiligde omgeving opent.
Voor de termijnrekening die geen volledig jaar in beslag nemen, wordt de rente bij het aflopen van de termijn betaald, niet
op jaarbasis.

Kosten
Een termijnrekening kan pas vanaf €100 worden geopend. Verder zijn er geen kosten aan de rekening verbonden.

Voorwaarden voor verbreking
Een termijnrekening kan alleen worden verbroken onder volgende omstandigheden: echtscheiding, werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid van min 3 opeenvolgende maanden van 1 van de rekeninghouders of bij overlijden.
In geval van een vraag tot een afsluiting zal de bank aan u vragen, officiële documenten voor te leggen (in geval van
echtscheiding, een kopie van echtscheiding, in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, een officieel document
van de werkgever, van de medische organisatie of van VDAB, in geval van overlijden, een attest van overlijden en een akte
van erfrecht).
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Fiscaliteit
De Termijnrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening en geniet daarom geen vrijstelling van roerende
voorheffing. De roerende voorheffing bedraagt 30% vanaf de eerste eurocent en wordt aan de bron ingehouden door uw
bank.

Tarieven per Termijn (Bruto)
Termijnen
3 maanden
6 maanden
9 maanden
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar

Jaarlijkse rente
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.20%
0.30%
0.30%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%

Maandelijkse rente

0.20%
0.20%
0.30%
0.30%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%

Depositogarantiestelsel
In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te
verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de
vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000,00 dat valt onder de depositogarantie.

Andere informatie
Vragen? Meer informatie? Bel ons gratis op 0800/63 500 of stuur een e-mail naar info@nibcdirect.be. Of raadpleeg onze
algemene voorwaarden in ons documentencenter. Met eventuele klachten kan u terecht bij klachten@nibcdirect.be.
Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in Financiële geschillen
http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/home
Belgisch recht is van toepassing op de NIBC Direct termijnrekening.

NIBC Direct, Koningsstraat 71, 1000 Brussel RPR te Brussel met BTW-nummer BE 0456.775.869
tel. : 022358808

