
 
 

Op 15 december 2014 wordt er een nieuwe start2bank spaarrekening gelanceerd : de start2bank spaar fidelity. Het wordt 
mogelijk om deze spaarrekeningen ook via het agentschap te openen (ook voor minderjarigen) en overschrijvingen worden 
mogelijk via het agentschap.  Verder wordt de tariefstructuur vereenvoudigd. 

Het reglement spaarrekeningen en start2bank spaarrekeningen wordt dus aangepast.                    

De belangrijkste wijzigingen aan de bestaande reglementen vindt u hierna terug in een overzicht. 
In de linkerkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege tot 14 december 2014. 
In de rechterkolom vindt u de tekst van het betrokken artikel, in voege vanaf 15 december 2014.  
De concrete wijzigingen  zijn onderlijnd . 
 

Versies tot 14 december 2014  Versies vanaf 15 december 2014  

BIJLAGE 7 : REGLEMENT SPAARREKENINGEN 

Artikel 3: Gereglementeerde spaarrekeningen  
 
3.1. Definitie  
 
3.1.1.  De vlotte spaarrekening, jeugdspaarrekening, 
spaarplus rekening, I-plus spaarrekening, I-plus premium 
spaarrekening en de start2bank spaarrekening zijn 
gereglementeerde spaarrekeningen… 
 
 
3.6. Beperkingen met betrekking tot verrichtingen m et 
een gereglementeerde spaarrekening 
 
3.6.1.  Conform de geldende fiscale bepalingen zijn enkel 
de volgende verrichtingen toegestaan op een 
gereglementeerde spaarrekening: 
… 
Overschrijving ten gunste van de Bank, voor zover het 
afbetalingen van een lening of krediet betreft, 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. 

 

3.9. De spaarplus rekening 
Voor het bepalen van het tarief van de getrouwheidspremie 
gelden de volgende bijzondere regels: 
Er zijn drie bedragencategorieën.  

 

3.10 De I-plus spaarrekening 
Voor het bepalen van de basisrente gelden de volgende 
bijzondere regels: 
Er zijn twee bedragencategorieën 
 
 
 
3.11. De I-plus premium spaarrekening 
3.11.2.  Bijzondere regels basisrente 
Voor het bepalen van de basisrente gelden de volgende 
bijzondere regels: 
Er zijn drie bedragencategorieën … 
3.11.3. Bijzondere regels getrouwheidspremie 
Er zijn drie bedragencategorieën.  

 

 

Artikel 3 : Ge reglementeerde spaarrekeningen  
 
3.1. Definitie 
 
3.1.1.De vlotte spaarrekening, [spaarplus rekening, I-plus 
spaarrekening, I-plus premium spaarrekening, start2bank 
spaarrekening en start2bank spaar fidelity] [gewijzigd op 15 
december 2014] zijn gereglementeerde spaarrekeningen… 

 

3.6. Beperkingen met betrekking tot verrichtingen m et 
een gereglementeerde spaarrekening 
 
3.6.1.  Conform de geldende fiscale bepalingen zijn enkel 
de volgende verrichtingen toegestaan op een 
gereglementeerde spaarrekening: 
… 
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)] [gewijzigd op 15 
december 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. 
 
3.9. De spaarplus rekening 
Tot en met 31/12/2014 gelden voor het bepalen van het tarief 
van de getrouwheidspremie de volgende bijzondere regels: 
Er zijn drie bedragencategorieën.  
[Vanaf 01/01/2015 worden deze bedragencategorieën 
opgeheven.] [gewijzigd op 15 december 2014] 
 
3.10. De I-plus spaarrekening 
Tot en met 31/12/2014 gelden voor het bepalen van de 
basisrente de volgende bijzondere regels: 
Er zijn twee bedragencategorieën 
[Vanaf 01/01/2015 worden deze bedragencategorieën 
opgeheven.] [gewijzigd op 15 december 2014] 
 
3.11. De I-plus premium spaarrekening 
3.11.2.  Bijzondere regels basisrente 
Tot en met 31/12/2014 zijn er 3 bedragencategorieën Met 
ingang van 01/01/2015 zijn er 2  
bedragencategorieën][gewijzigd op 15 december 2014]. 
3.11.3.  Bijzondere regels getrouwheidspremie  
Tot en met 31/12/2014 gelden voor het bepalen van het tarief 
van de getrouwheidspremie de volgende bijzondere regels: 
Er zijn drie bedragencategorieën.  
[Vanaf 01/01/2015 worden deze bedragencategorieën 
opgeheven.][gewijzigd op 15 december 2014] 
 
 



3.12. De start2bank spaarrekening  

De start2bank spaarrekening is een elektronische 
spaarrekening met eigen kenmerken, die beheerst wordt door 
een afzonderlijk Reglement start2bank spaarrekening. 

 4.2. Pré-Invest rekening 

 

4.2.6. Beleggingsvoorschot 

 Om de houder van een Pré-Invest rekening in de 
mogelijkheid te stellen om bij een intekening op een 
nieuwe belegging een valutamatige dekking te 
bekomen, kan de Bank toelaten dat bij onvoldoende 
saldo op de rekening, reeds op de Pré-Invest 
rekening geboekte maar nog niet vervallen effecten 
aangewend worden om het nog verschuldigd 
bedrag te betalen. Producten waarvan de 
opbrengst op voorhand niet vaststaat, kunnen 
hiervoor niet in aanmerking komen 

 Deze mogelijkheid wordt enkel voorzien voor de 
intekening op specifieke beleggingen bij AXA. Een 
exhaustieve lijst is terug te vinden in de tarieflijst 
van de Bank. 

De Bank behoudt zich het recht voor om de lijst van 
specifieke beleggingen die in aanmerking komen 
voor het beleggingsvoorschot te wijzigen. 

4.2.7. De maximale duurtijd en het maximale percentage 
van het beleggingsvoorschot worden vermeld in de 
tarieflijst van de Bank. 

3.12. [De start2bank spaarrekening  en de start2bank 
spaar fidelity 
De start2bank spaarrekening en de start2bank spaar fidelity 
zijn online spaarrekeningen met eigen kenmerken, die 
beheerst worden door een afzonderlijk Reglement start2bank 
spaarrekeningen.] [gewijzigd op 15 december 2014] 
 
4.2. Pré-Invest rekening 
[Vanaf 15 december 2014 kunnen er geen nieuwe Pré-
Invest rekeningen meer geopend worden.] 
 
4.2.6. [Opgeheven] Beleggingsvoorschot […] [gewijzigd 
op 15 december 2014] 
 

BIJLAGE 12 : REGLEMENT START2BANK SPAARREKENINGEN  

Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant 
en de Bank wat betreft de opening en het gebruik door een 
klant van een start2bank spaarrekening. 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 2: Kenmerken van de start2bank spaarrekenin g  
2.3. Doelgroep en opening 
 
2.3.1.De start2bank spaarrekening is uitsluitend bestemd voor 
in België wonende, meerderjarige, natuurlijke personen.  
 

 
2.3.2.De start2bank spaarrekening is een online 
spaarrekening die uitsluitend via het internet kan worden 
geopend en beheerd.   
 

 

2.3.3.De start2bank spaarrekening kan geopend worden op 
naam van één titularis, of op naam van twee medetitularissen.   

 

 

Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant 
en de Bank wat betreft de opening en het gebruik door een 
klant van de start2bank spaarrekening [en de start2bank 
spaar fidelity] [gewijzigd op 15 december 2014] 
 
Artikel 1: Definities 
- [start2bank spaarrekeningen: de start2bank spaarrekening 
en de start2bank spaar fidelity] [gewijzigd op 15 december 
2014] 
 
Artikel 2: Kenmerken van de start2bank spaarrekenin gen  
2.3. Doelgroep,  opening en beheer 
 
2.3.1.De start2bank spaarrekeningen zijn uitsluitend bestemd 
voor in België wonende, [handelingsbekwame meerderjarige 
natuurlijke personen alsook voor in België wonende 
minderjarige natuurlijke personen.] [gewijzigd op 15 december 
2014]  
2.3.2.De start2bank spaarrekeningen zijn spaarrekeningen 
die [zowel via het internet of via het agentschap kunnen 
worden geopend.  
Start2bank spaarrekeningen op naam van minderjarige 
titularissen kunnen uitsluitend in agentschap worden 
geopend.] [gewijzigd op 15 december 2014]  

2.3.4. De start2bank spaarrekeningen kunnen geopend 
worden op naam van één [meerderjarige titularis, of op naam 
van twee meerderjarige medetitularissen.] [gewijzigd op 15 
december 2014] 
2.3.6.[De start2bank spaarrekeningen kunnen in een 
agentschap worden geopend op naam van één minderjarige 
titularis mits er minimum één en maximum twee wettelijk(e) 



 

 

 

 

Artikel 3: Verrichtingen op de start2bank 
spaarrekeningen 
3.3. Geldopnemingen 
3.3.2.Geldopnemingen in contanten door de klant zijn 
mogelijk via selfservice. 
3.3.3. Geldopnemingen van een start2bank spaarrekening 
door middel van een overschrijving, met name via 
homebanking, selfservice of mobile banking, zijn enkel 
mogelijk naar een AXA zichtrekening op naam van de klant . 
 
3.4. Overschrijvingen 
 

3.4.1. De klant kan aan de Bank 
overschrijvingsopdrachten geven via homebanking, via mobile 
banking en via selfservice. 
 

3.4.2. Overschrijvingen van een start2bank spaarrekening 
zijn enkel mogelijk:  

- naar een rekening bij de Bank op naam van de 
klant, niet krachtens een bestendige opdracht 
uitgevoerd;  

- ten gunste van de Bank zelf, voor zover het 
afbetalingen van een lening of krediet betreft, de 
betaling van verzekeringspremies betreffende het 
spaardeposito, de aankoop van of intekening op 
effecten, de huurprijs van een kluis of het 
bewaarloon van een effectenrekening.  
 

 

 

beheerder(s) worden aangeduid die het online beheer van de 
rekening waarnemen tot de meerderjarigheid van de titularis. 
De principes beschreven in artikel 1.3 (“minderjarigen”) van 
het Algemeen Reglement van de Verrichtingen zijn onverkort 
van toepassing.] [gewijzigd op 15 december 2014] 

Artikel 3: Verrichtingen op de start2bank 
spaarrekeningen 
3.3. Geldopnemingen 
3.3.2.[Geldopnemingen van start2bank spaarrekeningen in 
contanten zijn niet mogelijk. 
3.3.3. Geldopnemingen van start2bank spaarrekeningen is 
enkel mogelijk door middel van een overschrijving, zoals 
omschreven in artikel 3.4.] [gewijzigd op 15 december 2014] 
 
 
3.4. Overschrijvingen 
 
3.4.1. De klant kan aan de Bank 
overschrijvingsopdrachten geven via homebanking, via mobile 
banking, via selfservice [en via agentschap.] [gewijzigd op 15 
december 2014] 
 
3.4.2. Overschrijvingen van start2bank spaarrekeningen 

zijn enkel mogelijk:  

- naar een rekening bij de Bank op naam van de 
klant, niet krachtens een bestendige opdracht 
uitgevoerd; 

- [naar een spaarrekening bij de Bank waarvan 
de titularis ofwel de echtgeno(o)t(e)/wettelijk 
samenwonende partner van de titularis is 
ofwel een familielid tot en met de 2e graad, 
doch dit kan enkel via agentschap  

- ten gunste van de Bank zelf, voor zover het 
een terugbetaling betreft van een krediet 
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 van een effectenrekening.] 

        [gewijzigd op 15 december 2014] 

 
U vindt de integrale tekst van alle versies op deze lfde webpagina.  

 


