sparen en beleggen

Nieuwe regeling voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie
op gereglementeerde spaarrekeningen
Wat is nieuw op
1 oktober 2013?

U hoeft voortaan geen maanden meer te wachten voor uw getrouwheidspremie op uw spaarrekening staat:
• de getrouwheidspremie is nog steeds verworven zodra het gespaarde bedrag twaalf opeeenvolgende maanden op de rekening staat;
•d
 e getrouwheidspremie wordt op de rekening bijgeschreven bij het begin van het kwartaal dat volgt op de datum van verwerving van de getrouwheidspremie.
De 4 kwartalen beginnen op: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.
•b
 ij de start van de nieuwe regeling op 1 oktober 2013 schrijven wij, als inhaaloperatie, alle verworven getrouwheidspremies sinds 1 januari 2013 bij op uw spaarrekening.
De frequentie van uitbetaling van de basisrente, die andere component van de rentevergoeding van een spaarrekening, blijft 1 keer per jaar betaalbaar: per 1 januari.

Wanneer krijgt
u voortaan de
getrouwheids
premie op uw
rekening?

Op 15 mei 2013 spaarde u een
bedrag.

Op 1 juli, begin van het kwartaal
dat volgt op de verwerving van de
premie, wordt de getrouwheidspremie bijgeschreven.

Op 1 januari 2015 pas zou de
getrouwheidspremie volgens de
vroegere regeling op uw rekening
bijgeschreven zijn.

Vanaf 1 januari neemt u bij een overdracht van geld van de ene spaarrekening naar een andere de lopende getrouwheidspremies mee. Voorwaarden zijn:
• het gaat om spaarrekeningen bij dezelfde bank waarop u houder of medehouder bent;
• u draagt minimaal 500 EUR over;
• per kalenderjaar kunt u vanaf elke spaarrekening tot 3 keer lopende getrouwheidspremies meenemen.

Op 17 september 2013 stort u
10.000 EUR op uw spaarrekening
bij BNP Paribas Fortis.

Op 17 januari 2014 draagt u deze
10.000 EUR over naar uw andere
spaarrekening, eveneens bij BNP Paribas Fortis.
Vroeger verloor u door deze overdracht
de reeds 4 maanden lopende
getrouwheidspremie.

Op 17 september 2014 verwerft u
dankzij de nieuwe regeling de
getrouwheidspremie, op voorwaarde
uiteraard dat de gelden ononderbroken
op spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis bleven.

Op 1 oktober 2014 wordt de
getrouwheidspremie bijgeschreven op
de tweede rekening. Ze werd berekend:
•g
 edurende 4 maanden tegen het tarief van
de eerste spaarrekening;
•g
 edurende 8 maanden tegen het tarief van
de tweede spaarrekening.
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Wat wordt ook
nieuw op
1 januari 2014?

Op 15 mei 2014 is de
getrouwheidspremie verworven
na 12 ononderbroken maanden.

