REGLEMENT SPAARREKENINGEN.
Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen
18/11/2020

Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant
en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van een
spaarrekening. Deze bepalingen maken deel uit van de bijlagen
bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van AXA
Bank Belgium, hierna “de Bank” genoemd. De bedingen van
het Algemeen Reglement van de Verrichtingen zijn dan ook van
toepassing, behoudens wanneer in navolgend reglement
daarvan wordt afgeweken.

2.2. Stortingen
2.2.1.

Artikel 1: Definities
- de Bank: AXA Bank Belgium NV, met maatschappelijke zetel
in België, Troonplein 1, 1000 Brussel.

[Stortingen op spaarrekeningen kunnen ook
gebeuren buiten het agentschap, via overschrijvingen
of instantoverschrijvingen (individuele elektronische
overschrijvingen in euro die 24 uur per dag, 7 dagen
per week (24/7/365) onmiddellijk worden uitgevoerd
waardoor de overgeschreven fondsen binnen enkele
seconden effectief beschikbaar zijn op de
begunstigde rekening).][gewijzigd op 18 november
2020]

- de klant:
iedere persoon die houder is van een
spaarrekening bij de Bank en iedere persoon die de houder
rechtsgeldig vertegenwoordigt of aan wie, overeenkomstig
een formele instructie van de houder, volmacht op de
spaarrekening is gegeven.
- gereglementeerde spaarrekening: een spaarrekening die
onderworpen is aan de bepalingen van artikel 2 van het
Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
- tarieflijst: een door de Bank opgesteld gedetailleerd overzicht
van de kosten, tarieven en andere informatie met betrekking
tot de verschillende door de bank aangeboden bankdiensten,
waaronder de spaarrekeningen; deze is consulteerbaar in elk
agentschap en eveneens te raadplegen en af te drukken via
de website van de Bank (www.axabank.be); de tarieflijst
maakt integraal deel uit van het Algemeen Reglement van de
verrichtingen en de bijlagen.

2.2.2.

Elke creditering op een rekening ten gevolge van een
verrichting waarvan de goede afloop niet bekend is,
gebeurt steeds onder voorbehoud van goede afloop
van die verrichting. Wanneer de verrichting niet goed
afloopt, kan de Bank de creditering ongedaan maken
door een tegenboeking.

2.2.3.

Elke storting op een rekening die aan de loketten van
een agentschap geschiedt, wordt bevestigd door een
kwijting ondertekend door de agent, opgemaakt op
een document met hoofding van de Bank dat in het
agentschap door de bankinformatica gedrukt en
genummerd wordt. Elke storting die buiten het
agentschap geschiedt, wordt eveneens bevestigd
door een kwijting ondertekend door de agent, doch
opgemaakt op een voorgedrukt en voorgenummerd
document met hoofding van de Bank dat de agent
daartoe ter beschikking wordt gesteld.

- document essentiële spaardersinformatie: gestandaardiseerd
informatiedocument voor gereglementeerde spaarrekeningen
dat onder meer de voorwaarden, rekeningvergoeding, kosten
en de regels m.b.t. de fiscaliteit samenvat. Dit document is
consulteerbaar in elk agentschap en eveneens te raadplegen
en af te drukken via de website van de Bank
(www.axabank.be)

De klant zal erover waken dat hem slechts op de
hierboven beschreven documenten kwijting wordt
gegeven.

- particulier: een natuurlijk persoon die handelt in het kader van
privé-doeleinden.
- agentschap: AXA bankagentschap waar een zelfstandige
bankagent (AXA bankagent) zijn activiteit van bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten (in de zin van de Wet van 22
maart 2006) uitoefent in naam en voor rekening van de Bank.
Artikel
2:
Algemene
spaarrekeningen

bepalingen

2.2.4.

De titularis van een rekening geeft aan de Bank
uitdrukkelijk de toestemming om zijn rekening te
debiteren met bedragen die per vergissing of ten
gevolge van een onregelmatige, valse of vervalste
opdracht op zijn rekening gecrediteerd zijn en in het
algemeen met het bedrag van iedere op zijn rekening
gecrediteerde onverschuldigde betaling.

2.2.5.

Stortingen, transfers of afgiften van welke aard ook,
verricht in het buitenland ten voordele van een
titularis van een spaarrekening bij de Bank, worden
slechts op zijn rekening geboekt nadat de Bank een
creditbericht uitgaande van een correspondent heeft
ontvangen. Zij zijn echter pas definitief verworven
door de rekeninghouder vanaf het ogenblik waarop
de Bank effectief in het bezit is van de door de
correspondent overgemaakte fondsen . De ontvangst
door de Bank van het creditbericht alleen is daartoe
niet voldoende.
1582006-11.20

betreffende

Behoudens indien in de volgende artikelen anders bepaald,
gelden de volgende bepalingen voor alle spaarrekeningen.
2.1. Rekeningnummer
Verrichtingen op rekeningen kunnen alleen worden uitgevoerd
op basis van het door de klant opgegeven rekeningnummer. Dit
is het rekeningnummer in IBAN-formaat (International Bank
Account Number) samen met de BIC (Business Identifier
Code).
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Internal

Stortingen kunnen gebeuren bij alle agentschappen
van de Bank. De Bank kan zonder motivering een
storting weigeren. Stortingen aan het loket kunnen
gebeuren hetzij in contanten, hetzij door middel van
een overschrijving, hetzij door middel van een cheque
(overeenkomstig de betreffende bepalingen in het
reglement Zichtrekening), hetzij op iedere andere
wijze, uitdrukkelijk door de Bank aanvaard.

modaliteiten bepaald in het Reglement homebanking.
2.3. Geldopnemingen
2.3.1.

Overschrijvingsopdrachten via smartphone, tablet of
een gelijkaardig instrument kunnen gegeven worden
onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten
bepaald in het Reglement mobile banking.

Een geldopneming kan maar uitgevoerd worden voor
zover de spaarrekening een voldoende beschikbaar
creditsaldo vertoont en voor zover dit op het ogenblik
van de geldopneming kan vastgesteld worden.

Overschrijvingsopdrachten via selfservice kunnen
gegeven worden onder de voorwaarden en volgens
de modaliteiten bepaald in het Reglement AXA
debetkaart.

Geldopnemingen door de titularis zijn mogelijk aan de
loketten van alle agentschappen en via selfservice in
contanten
of
door
middel
van
een
agentschapscheque of een bankcheque.

Aan de Bank gegeven overschrijvingsopdrachten zijn
niet herroepbaar.

Geldopnemingen door volmachthebbers of wettelijke
beheerders zijn mogelijk aan de loketten van alle
agentschappen die hun hoedanigheid kunnen
controleren en via selfservice. Geldopnemingen via
selfservice kunnen enkel plaatsvinden indien de klant
beschikt over een zichtrekening met een AXA
debetkaart. Voor een minderjarige is een
geldopneming via selfservice niet mogelijk.
2.3.2

2.4.2.

Elke opneming van sommen, ingeschreven op een
spaarrekening, die aan de loketten van een
agentschap geschiedt, wordt bevestigd door een
kwijting, ondertekend door de titularis van de rekening
of diens vertegenwoordiger, opgemaakt op een
document met hoofding van de Bank dat in het
agentschap door de bankinformatica gedrukt en
genummerd wordt .

De klant wordt ten stelligste aanbevolen geen
overschrijvingsopdrachten te deponeren in de
brievenbussen van agentschappen of van de Bank.
Deponering in deze brievenbussen gebeurt op zijn
risico en de klant is verantwoordelijk voor de
gevolgen van mogelijke vervalsingen van deze
opdrachten, behoudens zware fout van de Bank.
De Bank behoudt zich het recht voor, maar is daartoe
niet verplicht, opdrachten die aldus werden
gedeponeerd, niet uit te voeren.

Elke opneming van sommen, ingeschreven op een
spaarrekening, die buiten het agentschap geschiedt,
wordt eveneens bevestigd door een kwijting
ondertekend door de titularis van de rekening of diens
vertegenwoordiger, doch opgemaakt op een
voorgedrukt en voorgenummerd document met
hoofding van de Bank dat de agent daartoe ter
beschikking wordt gesteld.
2.3.3.

2.4.3.

Opdrachten die tegen een uiterste vervaldatum
dienen
verricht,
moeten
ten
laatste
drie
bankwerkdagen voor de vervaldag aan de Bank
worden voorgelegd. Wanneer de klant een opdracht
geeft om een betaling pas later uit te voeren dient hij
een datum in te vullen in het vak “gewenste
uitvoeringsdatum in de toekomst”. Deze gewenste
uitvoeringsdatum in de toekomst is de datum waarop
de rekening van de opdrachtgever zal worden
gedebiteerd. Het is bijgevolg niet de datum waarop
de betaling bij de begunstigde zal toekomen, of nog
de datum waarop diens rekening zal gecrediteerd
zijn. De creditering van de rekening van de
begunstigde zal één of meerdere dagen na de f
gewenste
uitvoeringsdatum in de toekomst
plaatsvinden. De gewenste uitvoeringsdatum in de
toekomst moet minimum 3 dagen en maximaal 365
dagen in de toekomst liggen. Wanneer de
uitvoeringsdatum in een weekend, op een feestdag of
andere niet-bankwerkdag valt, zal deze uitgesteld
worden naar de eerstvolgende bankwerkdag. De
Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
vergissingen of vertragingen die te wijten zijn aan
laattijdige, onvolledige, foutieve of onduidelijke
opdrachten.

2.4.4.

Overschrijvingsopdrachten worden uitgevoerd op
basis van het opgegeven rekeningnummer. De Bank
is niet verplicht na te kijken of er overeenstemming is
tussen de identiteit van de opdrachtgever en de
begunstigde van de overschrijving enerzijds en de
nummers van de opgegeven rekeningen anderzijds.
De klant is verantwoordelijk voor eventuele
vergissingen op dit vlak.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 3.6.2.,
moeten opnemingen in contanten aan de loketten van
een agentschap die meer dan 2500 EUR bedragen,
één week vooraf aangevraagd worden bij het
agentschap waar de klant de opname wenst te doen.
Geldopnemingen in contanten aan het loket kunnen
bovendien nooit meer dan 30.000 EUR bedragen per
dag en per klant. Hogere bedragen kunnen enkel op
girale wijze worden opgenomen.
[In onvoorziene en/of abnormale omstandigheden, of
wanneer dit nuttig of noodzakelijk wordt geacht voor
de veiligheid van het systeem of voor de financiële
belangen van de Bank of de klant, kan de Bank deze
bedragen, al dan niet tijdelijk, aanpassen met
onmiddellijke ingang.
In voorkomend geval informeert de Bank de klant zo
snel mogelijk, mondeling, schriftelijk of elektronisch,
tenzij
dit
objectief
gerechtvaardigde
veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden
is krachtens toepasselijke wetgeving.][gewijzigd op 15
juni 2020]

2.3.4.

De Bank heeft het recht om opdrachten tot
geldopnemingen in contanten te weigeren zoals
voorzien in artikel 2.8.

2.4. Overschrijvingen
2.4.1.

De titularis van een spaarrekening kan aan de Bank
overschrijvingsopdrachten geven via homebanking,
via mobile banking en via selfservice of door middel
van een papieren overschrijving af te geven op het
agentschap.

De op de overschrijving geplaatste handtekening zal
worden vergeleken met het specimen dat bij de Bank
gedeponeerd is overeenkomstig artikel 1.13.1 van het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Daarbij
is de Bank slechts aansprakelijk wanneer zij een
zware fout begaat. De Bank is niet verantwoordelijk

Overschrijvingsopdrachten via PC kunnen gegeven
worden onder de voorwaarden en volgens de
2

Internal

De klant moet de te zijner beschikking gestelde
overschrijvingsformulieren zorgvuldig bewaren. Hij is
aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van
diefstal, verlies of misbruik van de betreffende
documenten.
Wanneer
de
klant
overschrijvingsopdrachten verzendt naar de Bank of
een agentschap van de Bank, gebeurt dat steeds op
kosten en voor risico van de klant, ongeachte de
wijze van verzending.
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a) er is onvoldoende beschikbaar saldo op de spaarrekening;
ook gedeeltelijk ongedekte verrichtingen worden niet
uitgevoerd;
b) de opdracht is onjuist, onduidelijk of onvolledig;
c) wettelijke regels verbieden de Bank de verrichting uit te
voeren;
d) de klant is zijn verplichtingen tegenover de Bank niet
nagekomen;
e) de Bank weet of vermoedt dat de klant geen toestemming
heeft gegeven voor de verrichting;
f) de klant mag de spaarrekening niet of niet meer alleen
gebruiken, bijvoorbeeld omdat daarvoor toestemming van een
andere rekeninghouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig
is;
g) de klant heeft de geldende voorschriften of procedures voor
het geven van opdrachten tot uitvoering van een verrichting niet
nageleefd;
h) de Bank weet of vermoedt dat er sprake is van fraude of
misbruik;
i) de Bank weet of vermoedt dat de opdracht of verrichting die
daarvan het gevolg is, in strijd is met geldende regels of
verplichtingen die voor de Bank gelden;
j) de bank waar de begunstigde een rekening heeft maakt geen
deel uit van het netwerk voor het betalingsverkeer waartoe de
Bank toegang heeft;
k) dit wordt nuttig geacht voor de veiligheid van het systeem of
voor de financiële belangen van de Bank of de klant;
l) de Bank heeft hiervoor een andere gegronde reden.

voor de echtheid, geldigheid of interpretatie van de
gegeven opdracht.
In afwijking van artikel 1239, tweede lid van het
Burgerlijk Wetboek en de mogelijk daaruit volgende
restitutieverplichting in hoofde van de Bank, erkent de
titularis van een rekening dat betalingen die door de
Bank uitgevoerd werden op basis van een valse of
een
vervalste
overschrijvingsopdracht,
hem
tegenstelbaar zijn. De Bank is niet aansprakelijk voor
de
uitvoering
van
valse
of
vervalste
overschrijvingsopdrachten die ogenschijnlijk geen
vormelijke gebreken vertonen. De Bank is alleen
aansprakelijk voor haar zware fout.
2.4.5.

De Bank behoudt zich het recht voor om
overschrijvingsopdrachten, waarvoor geen voldoende
fonds aanwezig is, niet uit te voeren. Bij onvoldoende
beschikbaar saldo wordt de opdracht gedurende vijf
bankwerkdagen aangeboden op de rekening. Na
deze periode is de opdracht definitief vervallen. Indien
de opdracht wordt uitgevoerd binnen deze periode,
heeft de overschrijvingsopdracht als valutadatum de
datum van uitvoering. Bij de uitvoering van de
opdrachten wordt geen rekening gehouden met de
volgorde waarin zij toekomen op de Bank.

2.4.6

In geval van een overschrijving vanuit het buitenland
wordt de rekening van de begunstigde gecrediteerd
op de werkdag die volgt op de bankwerkdag waarop
de rekening van de Bank gecrediteerd werd.

Wanneer de Bank een opdracht tot uitvoering van een
verrichting weigert, stelt zij indien mogelijk informatie
betreffende deze weigering ter beschikking van de klant, hetzij
mondeling, schriftelijk of elektronisch. De Bank kan hiervoor
kosten aanrekenen, zoals vermeld in de tarieflijst.][gewijzigd op
15 juni 2020]

2.5. Creditintresten
Stortingen en opnemingen wijzigen het saldo van de rekening
vanaf de valutadatum, vermeld op de tarieflijst. Op een positief
saldo worden creditintresten toegekend, zoals vermeld in de
tarieflijst.
De
intresten
worden,
behoudens
voor
doelspaarrekeningen, geboekt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 3: Gereglementeerde Spaarrekeningen
3.1. Definitie

2.6. Rekeningen zonder verrichtingen en nulsaldo
3.1.1.
2.6.1.

Behoudens
de
jeugdspaarrekening,
brengen
spaarrekeningen met een saldo kleiner of gelijk aan
250 EUR waarop gedurende vijf achtereenvolgende
jaren geen verrichtingen worden gedaan, geen rente
meer op.
Op deze spaarrekeningen kan de Bank een
beheersvergoeding aanrekenen zoals in de tarieflijst
bepaald. De rente wordt opnieuw toegekend vanaf 1
januari voorafgaand aan de eerstvolgende nieuwe
storting.

2.6.2.

De Bank heeft het recht om spaarrekeningen waarop
de
klant
gedurende
vijf
achtereenvolgende
kalenderjaren geen verrichtingen heeft uitgevoerd en
die op het einde van die periode een nulsaldo
vertonen, en spaarrekeningen die gedurende twee
achtereenvolgende kalenderjaren een nulsaldo
vertonen, automatisch af te sluiten, zonder de
opzeggingstermijn van artikel 7 van dit Reglement te
moeten naleven.

Op deze spaarrekeningen worden spaardeposito’s
zonder vermelding van een termijn geplaatst. De
tegoeden op deze rekeningen zijn permanent
beschikbaar
3.1.2.

Op de inlagen van een gereglementeerde
spaarrekening wordt een basisrente en een
getrouwheidspremie toegekend. De rentevoeten.
worden vermeld in de tarieflijst van de Bank en
kunnen opgevraagd worden in elk agentschap. In
geval van wijzigingen wordt de klant hiervan op
gepaste wijze op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld
door melding op het rekeninguittreksel.

3.1.3

Bij de berekening van de roerende voorheffing van de
gereglementeerde spaarrekeningen wordt rekening
gehouden met de jaarlijkse vrijstelling die de
belastingplichtige
natuurlijke
persoon
met
verblijfplaats in België per jaar geniet of, wanneer de
rekening op naam staat van twee gehuwde of
wettelijke samenwonende medetitularissen, met een
verdubbeling van deze vrijstelling.

2.7 Maximumsaldo
De Bank kan voor elke spaarrekening een maximumsaldo per
rekening en/of per klant vastleggen, welke in voorkomend geval
vermeld wordt in de tarieflijst sparen.
[2.8. Weigering opdrachten en verrichtingen
Onverminderd artikel 1.14.2. van het Algemeen Reglement van
de Verrichtingen, behoudt de Bank zich het recht voor om een
opdracht tot uitvoering van een verrichting op een
spaarrekening te weigeren in onder meer de volgende gevallen:
3

Internal

De I-plus spaarrekening, start2bank spaarrekening en
start2bank spaar fidelity zijn gereglementeerde
spaarrekeningen die onderworpen zijn aan de
bepalingen van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van
27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992. Wanneer dit
Koninklijk Besluit wordt gewijzigd of wordt vervangen
door een nieuwe wettelijke reglementering, dan
worden de voorwaarden en modaliteiten van de
spaarrekening automatisch aangepast van zodra de
nieuwe wettelijke reglementering in werking treedt,
behoudens tegenbericht vanwege de Bank.
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Volgens de huidige belastingwetgeving is de eerste
interestschijf van 625 euro (jaarlijks geïndexeerd) per
jaar en per belastingplichtige vrijgesteld van
belastingen, ongeacht het aantal gereglementeerde
spaarrekeningen die de belastingplichtige bezit.

3.3.1.

Algemene regels
Voor alle gereglementeerde spaarrekeningen gelden
de volgende algemene regels in verband met de
getrouwheidspremie. Eventuele bijzondere regels
worden in voorkomend geval per spaarrekening
uiteengezet.

Telkens de Bank getrouwheidspremie en/of
basispremie uitkeert zal ze nagaan of het bedrag van
de vrijstelling bereikt is voor het betreffende jaar.
Indien de grens bereikt is zal de Bank roerende
voorheffing inhouden op het bedrag boven de
vrijstelling. Hierbij houdt ze rekening met alle
bedragen die gedurende het lopende jaar werden
toegekend, waaronder de eventueel trimestrieel
uitgekeerde getrouwheidspremies.

-

Als
de
belastingplichtige
verscheidene
gereglementeerde spaarrekeningen bezit, moet hij
dus alle interesten van de verschillende rekeningen
samentellen en het interestbedrag dat de vrijgestelde
schijf overschrijdt op zijn jaarlijkse belastingaangifte
vermelden, voor zover het nog niet onderworpen
werd aan de roerende voorheffing.

-

3.2. Basisrente – algemene regels
Voor alle gereglementeerde spaarrekeningen gelden de
volgende algemene regels in verband met de basisrente.
Eventuele bijzondere regels worden in voorkomend geval per
spaarrekening uiteengezet.
-

-

-

-

-

-

Alle stortingen leveren een basisrente op vanaf
de kalenderdag die op de storting volgt. Ze
leveren een basisrente op tot en met de
kalenderdag die aan de opvraging voorafgaat.
De rente wordt op dagbasis berekend, d.w.z. het
effectieve aantal dagen gedeeld door 365 (of
366 in schrikkeljaren).
Er is geen valutaverlies voor overschrijvingen
tussen de rekeningen van eenzelfde titularis bij
AXA Bank. De opdrachtgevende rekening van
de titularis wordt gedebiteerd met een
valutadatum die overeenkomt met de datum van
de transactie. De begunstigde rekening van de
titularis wordt gecrediteerd met een valutadatum
die overeenkomt met de datum van de
transactie.
Bij een storting en terugbetaling op dezelfde
dag, worden het gestorte en het terugbetaalde
bedrag met betrekking tot de valutadatum
gecompenseerd.
Het tarief van de basisrente is in principe niet
gegarandeerd, tenzij anders wordt vermeld in de
tarieflijst, en kan op elk moment worden
gewijzigd door aanpassing van de tarieflijst
sparen. Een stijging van het tarief van de
basisrentevoet zal steeds gedurende een
periode van minstens drie maanden behouden,
blijven, tenzij in geval van daling van het
percentage
voor
basisherfinancieringstransacties
van
de
Europese centrale Bank. Een wijziging van de
basisrentevoet wordt onmiddellijk van kracht,
m.a.w. ze wordt pro rata temporis toegekend.
De basisrente wordt op de rekening geboekt met
valuta 1 januari volgend op het kalenderjaar
waarin ze wordt verworven. In geval van
vereffening van de spaarrekening wordt de
basisrente uitgekeerd met valuta de dag dat de
vereffening wordt uitgevoerd. Het boeken van
de
basisrente
(alsook
van
de
getrouwheidspremie) wordt zelf ook aanzien als
een nieuwe storting. Bijgevolg brengt deze
storting op haar beurt basisrente op vanaf de
kalenderdag erna.

-

3.3.2.

Behoudens in geval van overdracht van
getrouwheidspremie (zie artikel 3.3.2) wordt de
getrouwheidspremie toegekend op de stortingen
die gedurende 12 maanden onafgebroken op
dezelfde
gereglementeerde
spaarrekening
geplaatst blijven. De interestperiode vangt aan
op de kalenderdag die op de datum van de
storting volgt en eindigt 12 maanden na die
aanvangsdatum. Bijgevolg verwerft de storting
de getrouwheidspremie 12 maanden na die
aanvangsdatum.
Verlenging van de getrouwheidsperiode: Nadat
een storting de getrouwheidspremie verworven
heeft, start voor het bedrag van deze storting
automatisch een nieuwe berekeningsperiode
van 12 maanden.
Het tarief van de getrouwheidspremie voor deze
nieuwe periode is het tarief van toepassing op
de datum van de verlenging, zoals vermeld in de
tarieflijst sparen.
Het tarief van de getrouwheidspremie is vast
voor
de
volledige
getrouwheidsperiode,
behoudens in geval van overdracht van
getrouwheidspremie (zie artikel 3.3.2).
Een
wijziging
van
het
tarief
van
de
getrouwheidspremie heeft geen invloed op de
lopende premies, zolang de periode van 12
maanden niet afgelopen is.
De getrouwheidspremie wordt altijd op dagbasis
berekend, dus het effectieve aantal dagen
gedeeld door 365 (of 366 in schrikkeljaren).
De getrouwheidspremie die verworven is tijdens
respectievelijk het eerste, tweede, derde en
vierde kwartaal van een kalenderjaar, worden
uitgekeerd met valuta de eerste kalenderdag
van het trimester volgend op het trimester
waarin de getrouwheidspremie werd verworven.
In geval van vereffening van de spaarrekening
wordt de verworven getrouwheidspremie
uitgekeerd met valuta de dag dat de vereffening
wordt uitgevoerd. Het boeken van de
getrouwheidspremie wordt aanzien als een
nieuwe storting.

Overdracht van getrouwheidspremie
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan kan
de klant genieten van een overdracht van
getrouwheidspremie:
Overschrijving van een deposito van een
gereglementeerde spaarrekening bij de Bank
naar
een
andere
gereglementeerde
spaarrekening bij de Bank, die niet op grond van
een doorlopende betalingsopdracht wordt
uitgevoerd.
Beide
gereglementeerde
spaarrekeningen
moeten minstens 1 gemeenschappelijke titularis
hebben
Bedrag van de overschrijving is minimaal 500
euro
Enkel van toepassing voor de eerste drie
overschrijven die aan de voorwaarden voldoen
tijdens eenzelfde kalenderjaar vanuit dezelfde
gereglementeerde
spaarrekening
(enkel
overschrijvingen vanaf 1 januari 2014).
In geval van een overdracht van getrouwheidspremie
blijft
de
verwervingsperiode
voor
de

3.3 Getrouwheidspremie
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getrouwheidspremie van de eerste gereglementeerde
spaarrekening gelden en wordt meegenomen naar de
tweede
gereglementeerde
spaarrekening.
De
getrouwheidspremie wordt pro rata temporis
berekend volgens het tarief van getrouwheidspremie
dat van toepassing is op de respectievelijke
gereglementeerde spaarrekeningen.

-

3.4. Opvragingen (LIFO-methode)
De tegoeden op gereglementeerde spaarrekeningen
zijn op ieder ogenblik onmiddellijk opvraagbaar
zonder kosten of andere penaliteiten.

echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner
van de titularis is ofwel een familielid tot en met
de 2e graad;
Overschrijving ten gunste van de Bank, voor
zover het afbetalingen van een lening of krediet
betreft (slechts mogelijk voor kredieten
afgesloten voor 15/12/2014), de betaling van
verzekeringspremies
betreffende
het
spaardeposito, de aankoop van of intekening op
effecten, de huurprijs van een kluis of het
bewaarloon voor een effectenrekening.

Andere dan de hierboven vermelde verrichtingen zijn
niet toegestaan, zo niet verliest de rekening de
voordelen van een gereglementeerde spaarrekening,
onder meer de vrijstelling en het tarief van de
roerende voorheffing. De klant dient er bijgevolg voor
te zorgen dat de verrichtingen m.b.t. de rekening in
overeenstemming
zijn
met
de
toegelaten
verrichtingen.

De opvragingen worden verrekend volgens de “LIFOmethode” (“last in, first out”). Voor de berekening van
de getrouwheidspremie wordt elke opvraging
verrekend met het bedrag op de rekening waarvoor
de periode van de getrouwheidspremie het minst ver
is gevorderd.
3.6.2

Indien naar aanleiding van een overdracht van
getrouwheidspremie een opvraging kan worden
toegerekend op meerdere bedragen met dezelfde
verwervingsperiode maar met een verschillend tarief
van getrouwheidspremie, zal de opvraging eerst
worden verrekend met het bedrag met het laagste
tarief van getrouwheidspremie.

De Bank zal steeds de mogelijkheid hebben om
opnemingen afhankelijk te stellen van een wachttijd
van vijf kalenderdagen wanneer zij 1.250 EUR
overtreffen en ze te beperken tot 2.500 EUR per
halve maand.

3.7. De I-plus spaarrekening
3.5.
Gedetailleerde
getrouwheidspremie
3.5.1.

renteafrekening

en

calculator

Dit document bevat een gedetailleerde berekening
van de uitbetaalde getrouwheidspremie, alsook een
overzicht van de getrouwheidspremies die nog niet
verworven zijn. Bij de jaarlijkse renteafrekening op 1
januari wordt tevens een gedetailleerde berekening
van de basisrente vermeld.

3.7.2

Aan
de
I-plus
spaarrekening
is
een
rekeningverzekering verbonden tegen overlijden na
ongeval, waarbij de klant vrij kan aansluiten
(behoudens voor een I-plus spaarrekening die als
huurwaarborgrekening wordt gebruikt en geopend is
vanaf 1 december 2018). De voorwaarden van deze
rekeningverzekering zijn
omschreven in
de
Verzekeringsmodaliteiten “overlijden bij ongeval via
gereglementeerde spaarrekeningen”. Voor deze
rekeningverzekering betaalt de verzekerde een
periodieke bijdrage, die vermeld is in de tarieflijst.

3.7.3

Het document essentiële spaardersinformatie van de
I-plus spaarrekening is beschikbaar in elk agentschap
en op www.axabank.be.

Calculator getrouwheidspremie
3.8. De start2bank spaarrekening en de start2bank spaar
fidelity

De Bank stelt een calculator ter beschikking van de
klant die de impact van een afhaling of overschrijving
van een bepaald bedrag op de lopende periodes voor
de verwerving van de getrouwheidspremie simuleert.

De start2bank spaarrekening en de start2bank spaar fidelity
zijn online spaarrekeningen met eigen kenmerken, die beheerst
worden door een afzonderlijk Reglement start2bank
spaarrekeningen.

De calculator is beschikbaar via homebanking en in
het agentschap. De Bank kan het gebruik van de
calculator beperken tot één berekeningsaanvraag per
dag per gereglementeerde spaarrekening. De Bank
kan een in de tarieflijst vermelde kost aanrekenen,
indien de klant per gereglementeerde spaarrekening
meer dan 24 keer per kalender jaar of meer dan 2
maal per maand een berekeningsaanvraag doet.

Artikel 4: Niet-gereglementeerde spaarrekeningen zonder
termijn
4.1. De I-plus bizz spaarrekening

3.6. Beperkingen met betrekking tot verrichtingen met een
gereglementeerde spaarrekening
3.6.1.

De I-plus spaarrekening is een gereglementeerde
spaarrekening zonder termijn die uitsluitend bestemd
is voor particulieren.

Gedetailleerde renteafrekening
Na elke uitbetaling van getrouwheidspremie en/of
basisrente kan de klant gratis een gedetailleerde
renteafrekening via homebanking of het agentschap
aanvragen. Deze renteafrekening is beschikbaar
vanaf
de
valutadatum
van
de
uitbetaling
(respectievelijk, 1 april, 1 juli, 1 september en 1
januari).

3.5.2.

3.7.1.

Conform de geldende fiscale bepalingen zijn enkel de
volgende
verrichtingen
toegestaan
op
een
gereglementeerde spaarrekening:
Opvraging in contanten
Overschrijving naar een rekening bij de Bank op
naam van de titularis, niet krachtens een
doorlopende bealingsopdracht uitgevoerd;
Overschrijving naar een spaarrekening bij de
Bank
waarvan
de
titularis
ofwel
de

De I-plus bizz spaarrekening
is een niet
gereglementeerde spaarrekening zonder termijn die
uitsluitend bestemd is voor niet-particulieren

4.1.2.

Bijzondere regels basisrente
Er zijn verschillende bedragencategorieën. Elke
categorie heeft een eigen basisrentevoet die van
toepassing is op het volledige spaartegoed op de
rekening. De bepaling van de geldende rentevoet, in
functie van het saldo op de rekening, gebeurt dag
aan dag.
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De bedragencategorieën en
consulteerbaar in de tarieflijst.
4.1.3.

rentevoeten

Bijzondere regels getrouwheidspremie

Voor het bepalen van het tarief van
getrouwheidspremie gelden de volgende regels:
-

-

rentevoeten

Opnemingen in euro zijn mogelijk via overschrijving
naar een andere financiële rekening bij de Bank.
[…][gewijzigd op 5 oktober 2020]

5.1.5.

De
definitieve
beleggingsof
wederbeleggingsafspraken worden bevestigd via het
kanaal dat de klant gekozen heeft
voor zijn
rekeninguittreksels. Alle daaraan voorafgaande
mondelinge of schriftelijke afspraken kunnen nog
gewijzigd worden tot de belegging effectief gebeurt
en voor de wederbelegging ten laatste tot de
bankwerkdag die de vervaldag voorafgaat, waarbij de
Bank zich het recht voorbehoudt de belegging
vooralsnog te weigeren. Elke verrichting op de
termijnrekening wordt tevens bevestigd via het kanaal
dat
de
klant
gekozen
heeft
voor
zijn
rekeninguittreksels.

5.1.6.

Elke termijnbelegging brengt rente op (te berekenen
in de betreffende munt) vanaf de eerste bankwerkdag
die volgt op de dag van de verrichting, tegen de
rentevoet, toepasselijk op de dag van de verrichting.
De rentevoet is vast of variabel al naar gelang de
beleggingsvorm. Tenzij de klant bij de opening van de
rekening gekozen heeft voor kapitalisatie van de
rente, wordt de vervallen rente automatisch
overgeschreven op een door hem aangeduide AXA
Bank rekening, hetzij op de einddatum voor
beleggingen op korte termijn, hetzij op elke
verjaardag en op de einddatum voor beleggingen op
lange termijn.

5.1.7.

Behoudens andersluidende opdracht van de klant,
gegeven ten minste één bankwerkdag voor de
vervaldag, worden de belegde sommen op de
vervaldag automatisch herbelegd voor eenzelfde
termijn tegen de alsdan toepasselijke rentevoet en
voorwaarden. Op verzoek van de klant kunnen de
geplaatste sommen herbelegd worden op een andere
termijn tegen de op de einddatum geldende rentevoet
of kunnen de geplaatste sommen slechts gedeeltelijk
of niet herbelegd worden.

de

Er zijn verschillende bedragencategorieën.
De rentevoet van de getrouwheidspremie wordt
bepaald door de bedragencategorie waarin het
saldo op de rekening zich bevindt op het einde
van de dag van de storting of op het moment
van de verlenging van de getrouwheidsperiode.
Stortingen en terugbetalingen op dezelfde dag
worden gecompenseerd voor het bepalen van
de toepasselijke bedragencategorie, m.a.w. het
saldo op het einde van de dag is bepalend voor
de toegepaste getrouwheidspremie.

De
bedragencategorieën
en
consulteerbaar in de tarieflijst.

5.1.4.
zijn

zijn

4.1.4.

Bij het begin van ieder kalenderjaar wordt een
jaarlijkse beheerskost op de I-plus bizz rekening
aangerekend. Deze wordt vermeld in de tarieflijst van
de Bank.

4.1.5.

Artikel 3.2 van dit Reglement is tevens van
toepassing op de I-Plus bizz spaarrekening

Artikel 5: Niet gereglementeerde spaarrekeningen met
termijn
5.1. De termijnrekening in euro […]
[Vanaf 5 oktober 2020 is het aanbod certirente in deviezen
niet langer beschikbaar]
5.1.1.

De termijnrekening is een niet gereglementeerde
spaarrekening bestemd voor zowel particulieren als
niet-particulieren

5.1.2.

De termijnrekening is een rekening waarop inlagen
geplaatst worden gedurende een door de klant uit het
aanbod te kiezen termijn. De beschikbare termijnen
worden
vermeld
in
de
tarieflijst.

.

Volgende beleggingstypes worden aangeboden:
 Certirente : permanent aanbod met een selectie
van looptijden in maanden en jaren in euro.
[…][gewijzigd op 5 oktober 2020]
 Certirente income : certirente beleggingen van
minstens 1 jaar met periodieke uitkering van
intresten en eventueel kapitaal;
 Step Up: tijdelijk aanbod van jaarlijks uitkerende
beleggingen met een vaste looptijd gekenmerkt
door een oplopende rente

5.1.3.

Bij
ontstentenis
van
een
gelijkaardige
beleggingsmogelijkheid in ons aanbod wordt het
vrijgekomen bedrag op de door de klant aangeduide
AXA Bank rekening gestort. De niet herbelegde
bedragen worden op de einddatum automatisch
overgeschreven naar de door de klant opgegeven
AXA Bank rekening.
5.1.8.

De Bank heeft het recht om de belegde bedragen op
elk ogenblik geheel of gedeeltelijk terug te betalen. In
dat geval verwittigt zij de spaarders ten minste één
maand op voorhand per brief, of door een bericht,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. De rente zal niet meer toegekend worden
vanaf de dag van terugbetaling.

5.1.9.

Op gemotiveerd en schriftelijk verzoek van de klant
kan de Bank toestaan dat één of meerdere
termijninlagen of een gedeelte ervan vervroegd
worden terugbetaald. De Bank rekent kosten aan bij
een
vervroegde
terugbetaling.
Deze
zijn
onherroepelijk verschuldigd en worden in mindering
gebracht van het vervroegd terugbetaalde kapitaal en
intresten.

5.1.10.

De van toepassing zijnde rentevoeten op de
termijnrekeningen in euro worden vermeld in de
tarieflijst spaarrekeningen en kunnen […][gewijzigd
op 5 oktober 2020] opgevraagd worden in elk
agentschap.

Stortingen in euro kunnen gebeuren in contanten, per
cheque of via overschrijving. […][gewijzigd op 5
oktober 2020] De Bank kan een minimumbedrag
vastleggen voor elke plaatsing of herbelegging. Dit
bedrag kan door de Bank zonder voorafgaandelijke
verwittiging aangepast worden.
Op elke rekening zijn meerdere beleggingen mogelijk,
telkens voor de overeengekomen termijn en tegen de
rentevoet en de voorwaarden van toepassing op de
dag van de storting. De Bank behoudt zich het recht
voor stortingen te weigeren of het bedrag ervan te
beperken. Bijstortingen moeten gebeuren mits
inachtname van dezelfde minimum bedragen.

5.2. De doelspaarrekening op 2 en 5 jaar
6
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Vanaf 6 oktober 2014 kunnen er geen
doelspaarrekeningen meer geopend worden.

In deze gevallen wordt enkel het kapitaal vervroegd
terugbetaald
mits
afhouding
van
een
kostenvergoeding die onherroepelijk verschuldigd is.
In alle andere gevallen is het kapitaal slechts
vervroegd terugbetaalbaar om gegronde redenen en
na een beslissing van de directie van de Bank. In die
gevallen kan een hogere kostenvergoeding worden
aangerekend.

nieuwe

Doelspaarrekening op 2 jaar: opgeheven sinds 20 juni 2016
5.2.1

De doelspaarrekening op 5 jaar is een rekening
bestemd voor zowel particulieren als niet-particulieren

5.2.2.

De doelspaarrekening op 5 jaar is een niet
gereglementeerde spaarrekening waarvan de termijn
minimum 4,5 jaar en maximum 5 jaar bedraagt. De
rekening is ingedeeld in 10 secties (één per
semester).

De nog toe te kennen intresten op het vervroegd
terugbetaalde kapitaal worden bij de kapitalisatie (op
30 juni) uitbetaald.
5.2.8.

De doelrekeningen met een saldo van minder dan
250 euro waarop gedurende 5 achtereenvolgende
jaren geen stortingen worden gedaan, brengen geen
rente meer op. Op deze doelrekeningen kan de Bank
een beheersvergoeding aanrekenen zoals in de
tarieflijst bepaald. De rente wordt opnieuw toegekend
vanaf de eerste juli die de eerstvolgende nieuwe
storting voorafgaat.

5.2.9.

De op de doelspaarrekeningen van toepassing zijnde
rentevoeten worden vermeld in de tarieflijst
spaarrekeningen en kunnen opgevraagd worden in
elk agentschap.

5.2.10

Aan doelspaarrekening is een rekeningverzekering
verbonden tegen overlijden na ongeval, waarbij de
klant vrij kan aansluiten. De voorwaarden van deze
rekeningverzekering zijn
omschreven in
de
Verzekeringsmodaliteiten “overlijden bij ongeval via
de zichtrekening en doelspaarrekening”. Voor deze
rekeningverzekering betaalt de verzekerde een
periodieke bijdrage, die vermeld is in de tarieflijst

Elke doelspaarrekening is aangevuld met een sectie
0 waarop alle vrij beschikbare gelden worden
geplaatst.
5.2.3.

De Bank kan een minimumbedrag vastleggen voor
elke storting. Dit bedrag kan door de Bank zonder
voorafgaande verwittiging aangepast worden. Alle
stortingen tijdens éénzelfde semester uitgevoerd,
worden in éénzelfde sectie geplaatst.
Een storting verwerft rente vanaf de eerstvolgende
kalenderdag. Bij een geldopneming wordt rente
toegekend tot en met de voorgaande kalenderdag.

5.2.4.

De
definitieve
beleggingsof
wederbeleggingsafspraken worden bevestigd via het
kanaal dat de klant gekozen heeft voor zijn
rekeninguittreksels, alsmede elke verrichting op de
doelspaarrekening.

5.2.5.

Het geplaatste kapitaal wordt beschikbaar vijf jaar
later, gedurende het semester overeenstemmend met
dat van de storting. De rente is verworven op 30 juni
van ieder jaar. Kapitalen en intresten welke
beschikbaar komen, worden overgeschreven naar de
sectie 0. Daar genieten zij, -pro rata temporis- tot
opname of tot het moment van automatische
wederbelegging, van de rentevoet(en) die van
toepassing is (zijn) voor de sectie 0.

Artikel 6: Rekeninguittreksels
6.1.

De boeking van de verrichtingen op spaarrekeningen
wordt met rekeninguittreksels bevestigd, tegen het in
de tarieflijst spaarrekeningen bepaalde tarief. Naast
de verrichtingen die in de afgelopen periode gedaan
werden, vermeldt het rekeninguittreksel ook het oude
en het nieuwe saldo. Verder vermelden de
rekeninguittreksels, al dan niet via een aparte bijlage,
ook
regelmatig
belangrijke
termijngebonden
kennisgevingen waarvan de klant kennis dient te
nemen of berichten die van administratieve,
informatieve, commerciële of nog andere aard
kunnen zijn.

6.2.

Rekeninguittreksels
van
spaarrekeningen
die
daarvoor in aanmerking komen, worden standaard ter
beschikking van de klant gesteld of gehouden in
elektronische vorm via homebanking, alwaar de klant
ze zelf moet aanvragen. Er wordt pas effectief een
genummerd
en
gedateerd
rekeninguittreksel
aangemaakt, wanneer de klant daartoe zelf het
initiatief neemt. Vervolgens kan hij het aangemaakte
rekeninguittreksel afdrukken en/of opslaan op zijn
eigen
computer.
Afhankelijk van het aantal geboekte verrichtingen op
het ogenblik waarop de klant zijn rekeninguittreksels
aanvraagt, zullen er desgevallend meerdere
rekeninguittreksels
aangemaakt
worden.

Rente en kapitalen die niet worden opgenomen
tijdens de beschikbaarheidsperiode worden op het
einde van het semester van beschikbaarheid
automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van
4,5 jaar aan de rentevoet die op dat ogenblijk van
toepassing is voor de doelspaarrekening op 5 jaar.
5.2.6.

De Bank heeft het recht om de belegde bedragen op
elk ogenblik geheel of gedeeltelijk terug te betalen. In
dat geval verwittigt zij de spaarders ten minste één
maand op voorhand per brief, of door een bericht,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De rente zal niet meer toegekend worden vanaf de
dag van terugbetaling.

5.2.7.

Het deposito is vervroegd terugbetaalbaar in de
volgende gevallen, mits voorafgaandelijk een
bewijsstuk aan de maatschappelijke zetel wordt
overgemaakt:
a) vernieuwing, bouw of verbouwing van
onroerende goederen
b) installatie van de titularis of zijn kinderen
(huwelijk, overname van handelsfonds of van
industriële- of landbouwuitbating)
c) aankoop van uitrusting voor bedrijfsdoeleinden
(uitgezonderd vernieuwing bedrijfsstock)
d) hospitalisatie van de titularis of van personen te
zijnen laste
e) overlijden van de titularis of zijn echtgenote.

De klant verbindt er zich toe minstens om de 30
dagen zijn rekeninguittreksels aan te vragen en
kennis te nemen van de erin vermelde verrichtingen,
de
bijlagen
en
(persoonlijke)
berichten.
Behoudens tegenbewijs gelden deze elektronische
rekeninguittreksels als bewijs van de verrichtingen op
de
betrokken
spaarrekening.
Wanneer de klant rekeninguittreksels aanvraagt via
homebanking, worden alle nog niet aangevraagde
rekeninguittreksels aangemaakt sinds de vorige
7
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aanvraag. Aangevraagde rekeninguittreksels blijven
gedurende 30 dagen ter beschikking. Gedurende
deze periode kan de klant ze afdrukken of opslaan.
Na deze periode van 30 dagen, kan de klant er
slechts een duplicaat van aanvragen via zijn
agentschap tegen de in de tarieflijst vermelde prijs.
6.3.

De klant kan er ook voor opteren om de
rekeninguittreksels te ontvangen via het agentschap
waar de rekening gedomicilieerd is of ze te laten
sturen naar het door hem opgegeven adres, tegen
het in de tarieflijst vermelde tarief en op basis van de
door de klant gekozen periodiciteit. Hij kan de door
hem gekozen optie te allen tijde wijzigen. De Bank
behoudt zich het recht voor om rekeninguittreksels,
die binnen het jaar na het aanmaken ervan niet
worden afgehaald op het agentschap, te vernietigen.

7.4.

Een spaarrekening kan echter niet afgesloten worden
zolang deze rekening dienst doet als een gekoppelde
effectenrekening,
termijnrekening
en/of
kasbonrekening . De rekening wordt pas afgesloten
als alle betalingsopdrachten zijn uitgevoerd en alle
schulden en kosten zijn betaald. Tot zolang blijven
ook eventuele spaaropdrachten en domiciliëringen,
waarvan de annulatie niet uitdrukkelijk werd
gevraagd, doorlopen.

7.5

Het positief saldo wordt pas na afsluiting van de
rekening conform de instructies van de klant
overgeboekt op een andere rekening of in contanten
uitbetaald.

Artikel 8: wijzigingen van het Reglement
8.1.

De Bank behoudt zich het recht voor om dit
reglement en de toepasselijke tarieflijst te wijzigen.
Indien de Bank essentiële bepalingen van dit
reglement of de tarieflijst wijzigt, dan zal zij de klant
daarvan schriftelijk op de hoogte brengen,
bijvoorbeeld onder de vorm van een bericht op of bij
de rekeninguittreksels. Op zijn verzoek zal de Bank
de klant onverwijld een exemplaar van de gewijzigde
documenten ter beschikking stellen. Iedere klant kan
trouwens steeds een exemplaar van het Reglement
Spaarrekeningen of de toepasselijke tarieflijst
bekomen bij een agentschap of bij de klantendienst
van de Bank.

8.2.

Wanneer hij niet akkoord gaat met deze wijzigingen,
kan de klant de relatie met de Bank schriftelijk
verbreken binnen 1 maand na de kennisgeving van
de wijziging. Bij het afsluiten van rekeningen moeten
de voorwaarden voor afsluiting van de betrokken
rekening worden nageleefd en de klant zal er zich
van onthouden nog gebruik te maken van de
diensten in kwestie. Na het verstrijken van de periode
van 1 maand wordt de klant die niet gereageerd
heeft, onweerlegbaar geacht de wijzigingen aan dit
reglement te hebben aanvaard zodat die onmiddellijk
aan hem tegenstelbaar zijn.

8.3.

Wanneer er functionaliteiten of diensten worden
toegevoegd aan een spaarrekening, wordt de klant
vooraf geïnformeerd over de aanvullende bepalingen
in het reglement en desgevallend in de tarieflijst. De
klant wordt geacht akkoord te gaan met de nieuwe
bepalingen van zodra hij gebruik maakt van de
betrokken functionaliteit of dienst.

Indien de klant toegang tot homebanking heeft, zal de
Bank de rekeninguittreksels van de termijn- en
doelspaarrekening ook in elektronische vorm
versturen naar de digitale postbus in homebanking
van de klant. De Bank verwijst voor het overige naar
de bepalingen omtrent de digitale postbus uit het
reglement homebanking.
6.4

6.5

De klant dient de Bank binnen 1 maand na de
valutadatum van de debitering of creditering van de
spaarrekening in kennis te stellen van de
vergissingen of onjuistheden die hij vaststelt, zoniet
zullen de door de Bank, op de door de klant gekozen
wijze, ter beschikking gestelde rekeninguittreksels,
als definitief goedgekeurd worden beschouwd en
geldt de inhoud ervan als bewijs van de gedane
verrichtingen. Deze regel geldt ook voor de in artikel
6.1. bedoelde andere berichten dan de bevestiging
van verrichtingen en saldi.
Telkens als de Bank het nodig acht, stuurt zij een
controlebericht met opgave van het tussentijdse saldo
van de rekening naar de klant. De klant zal, binnen
de maand na de verzending ervan, eventuele
vergissingen of onjuistheden schriftelijk mededelen
aan de Bank op het adres van de maatschappelijke of
administratieve zetel. Bij gebreke daaraan mag de
Bank het op het controlebericht vermelde saldo als
definitief goedgekeurd beschouwen.

Artikel 7: Opzegging en afsluiting spaarrekeningen
7.1.

De
overeenkomst
met
betrekking
tot
de
spaarrekeningen wordt aangegaan voor onbepaalde
duur.

7.2.

De Bank kan de overeenkomst met betrekking tot de
spaarrekeningen opzeggen en de spaarrekeningen
afsluiten, mits inachtneming van een opzegtermijn
van twee maanden. De Bank dient deze opzegtermijn
niet te respecteren wanneer de klant zijn
verplichtingen uit hoofde van de op hem toepasselijk
reglementen en overeenkomsten niet nakomt, in
geval van grove nalatigheid, zware fout of bedrog
vanwege de klant, of wanneer bepaalde wettelijke
regels de Bank verplichten de relatie met de klant te
beëindigen
met
onmiddellijke
ingang.
De Bank dient deze opzegtermijn evenmin te
respecteren in een van de situaties voorzien in artikel
2.6.2.

7.3.

Behoudens voor termijnrekeningen, kan de klant te
allen tijde de overeenkomst met betrekking tot de
spaarrekeningen opzeggen en de spaarrekeningen
afsluiten
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