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Berekening van de interesten en premies op uw spaarrekening op 07/03/2013 voor de periode van 01/01/2013
tot en met 07/03/2013 (simulatie)

Geachte

Uw aanvraag heeft al onze aandacht weerhouden.

Als bijlage bezorgen wij u de uitleg betreffende de berekening van de interesten en de premies.

Voor een of andere toelichting hieromtrent blijven wij tot uw beschikking.

Hoogachtend,

Olivier Sohy
Verantwoordelijke van de afdeling Interesten op Spaarrekeningen.



De berekening van de interesten en premies van de spaarrekening is gebaseerd op de verrichtingen en de
evenementen van de laatste twee jaar.
Het vermelde bedrag bij ‘Reeds betaalde interesten/premies’ is het bedrag interesten/premies dat u reeds ontvangen
hebt. De berekening van dit bedrag is gebaseerd op de situatie en de condities geldig op het ogenblik van deze
betaling.

ALGEMENE REGELS VOOR DE INTERESTBEREKENING
De interest wordt berekend op basis van:
- de valutadata die op elke verrichting wordt toegepast;
- het aantal dagen in het beschouwde kalenderjaar;
- de interestvoet die van toepassing is.
De valutadatum is de dag waarop een storting rente begint op te brengen en waarop een opvraging ophoudt rente op
te brengen.

De berekening door u aangevraagd houdt rekening met alle gekende verrichtingen en huidig geldende rentevoeten op
datum van uw aanvraag. Deze berekening is louter indicatief en niet bindend.



USOTV 09/06/2013
Spaarrekening : nr. BE92 0882 5359 9623 EUR 09
CI : 045005
Detail berekening voor periode van 01/01/2013 tot en met 07/03/2013

Historiek rentevoeten
Creditinterest

Begindatum Einddatum Rentevoet
01/01/2012 07/03/2013 0,000%



Berekening interesten voor verrichtingen met valutadatum vanaf 01/01/2012
BE92 0882 5359 9623

Interest
Verrichting Valutadatum van Tot Saldo Dagen Rentevoet Berekende interest
Beginsaldo 01/01/2012 31/12/2012 0,00 366 0,000% 0,0000

Totaal 2012 0,0000

Interest
Verrichting Valutadatum van Tot Saldo Dagen Rentevoet Berekende interest
Beginsaldo 01/01/2013 07/03/2013 0,00 66 0,000% 0,0000

Totaal 2013 0,0000

Jaar 2012
Totaal interesten voor jaar 2012, berekend eind 2012 0,00

Totaal interesten voor jaar 2012, na herberekening 0,00

Verschil na herberekening (*) (1) 0,00

Jaar 2013
Totaal interesten voor jaar 2013 (2) 0,00
Reeds betaalde interesten in 2013 (3) 0,00

Interesten te betalen (1 + 2 - 3) 0,00

(*) Dit is het verschilbedrag naar aanleiding van een herberekening van de interesten uit een vorige periode. De mogelijke verschillen
kunnen verklaard worden door wijzigingen in valutasaldo tijdens de verwervingsperiode van de interesten of door wijzigingen met
terugwerkende kracht van de rentevoeten tijdens deze periode.



Globaal overzicht van de interesten en premies

BE92 0882 5359 9623

Interesten 0,00
Roerende voorheffing 0,00
Nettobedrag 0,00
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