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Belfius Fidelity Savings Account
Informatiedocument

In dit informatiedocument (DI BFSA 01/2017) vindt u inlichtingen over de werkingsmodaliteiten en de regels voor de berekening van de interest op
uw “Belfius Fidelity Savings Account” (BFSA).
De BFSA is een spaarrekening voor het beheer van liquide middelen. Het is geen gereglementeerde spaarrekening. Op de rente en de getrouwheidspremie is roerende voorheffing verschuldigd.

1. Valutadata
– De valutadatum is de dag vanaf dewelke uw stortingen op een spaarrekening rente opbrengen en de dag vanaf dewelke uw opvragingen
van een BFSA geen rente meer opbrengen:
– valutadatum voor een storting: kalenderdag van de storting + 1 kalenderdag;
– valutadatum voor een opvraging: kalenderdag van de opvraging.
– De stortingen en de opnemingen die op dezelfde dag plaatsvinden, compenseren elkaar wat de berekening van de rente betreft.

2. De basisrente en de berekeningswijze ervan
– De basisrente is niet gewaarborgd en kan variëren naargelang van de marktvoorwaarden.
– De basisrente wordt dag na dag berekend op het saldo van de rekening tegen de geldende rentevoet en op basis van een kalenderjaar
van 365 of 366 (schrikkeljaar) dagen.

3. De soorten premies die op uw BFSA van toepassing zijn en de manier waarop ze worden berekend
3.1. Getrouwheidspremie (GP)
– De getrouwheidspremie wordt toegekend op de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening zijn blijven staan.
– Deze verwervingsperiode van de GP begint te lopen vanaf de dag na een storting (valutadatum van de storting) en eindigt dag op dag
12 maanden later (verwervingsdatum).
– In geval van opvraging tijdens de verwervingsperiode is het Lifo-principe (zie punt 3.2. hieronder) van toepassing.
– De getrouwheidspremie is niet gewaarborgd en kan variëren afhankelijk van de marktvoorwaarden.
– In geval van wijziging van de rentevoet van de GP tijdens de verwervingsperiode, heeft deze wijziging direct een impact op de lopende
getrouwheidspremies. De premie wordt in dit geval berekend in verhouding tot het aantal dagen dat de vroegere en de nieuwe rentevoet
van de GP van toepassing zijn geweest.
– De getrouwheidspremie wordt berekend op basis van het werkelijke aantal dagen waaruit de verwervingsperiode bestaat. Dit aantal
dagen kan variëren afhankelijk van het feit dat de GP verworven is tijdens een jaar van 365 of 366 dagen.
3.2. LIFO-principe (last in, first out)
Als er geld van de spaarrekening wordt gehaald, worden de premies berekend volgens het LIFO-principe. Elke opvraging wordt dus
afgetrokken van de bedragen waarvoor de opbouwperiode van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is.

4. Bekendmaking van de nieuwe rentevoeten en premies
Wanneer de Bank de basisrente en/of de getrouwheidspremie wijzigt, worden de nieuwe rentevoeten en premies u meegedeeld via de
rekeningafschriften of via één van de kanalen waarin het algemeen reglement der verrichtingen voorziet.

5. Betaaldatum van de inkomsten
− De basisrente en verworven premies worden jaarlijks op 31 december berekend en op de rekening geboekt met valutadatum 1 januari
van het volgende jaar.
− Wordt de SR afgesloten vóór 31 december, dan worden de inkomsten gestort op de datum van de afsluiting van de rekening.

6. Fiscaal stelsel
De interesten worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 30 %. De fiscale wetgeving kan naar de toekomst gewijzigd worden.
Voor vennootschappen, en voor natuurlijke personen voor dewelke de interesten een beroepsinkomen vormen, is de roerende voorheffing
niet bevrijdend.

Met eventuele klachten kan u terecht bij uw Agentschap of bij Belfius Bank NV – Klachtenbeheer – collinr. 7908
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel – Tel: +32 2 222 12 02 Fax: +32 2 285 14 30 – E-mail: complaints@belfius.be
Indien het antwoord van Klachtenbeheer niet volstaat kan u terecht bij Belfius Bank NV – Negotiation – collinr. 7913
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel – Tel: +32 2 222 55 11 Fax: +32 2 222 30 41 – E-mail: negotiation@belfius.be

FOXE 9864-2 1805

Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen (www.ombfin.be).
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