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Innovatieve spaarrekening bekroont met titel ‘Spaarrekening van het jaar’
De MeDirect Me3 Spaarrekening werd door Spaargids.be bekroond met de titel ‘Spaarrekening van
het jaar’. En dit zowel in de categorie ‘Actief spaargeld 2016’ als ‘Spaargeld 2017’.
Een mooie erkenning voor deze innovatieve spaarrekening. Deze biedt spaarders één duidelijke en
hoge rente die vanaf de eerste dag ingaat. De interesten worden elke drie maanden uitbetaald. De
Me3 spaarrekening geeft spaarders de flexibiliteit om hun geld op te vragen met een vooropzeg van
3 maanden, zonder interesten te verliezen. Dit in tegenstelling tot gereglementeerde
spaarrekeningen waar spaarders hun geld 12 opeenvolgende maanden moeten vastzetten om te
kunnen genieten van de getrouwheidspremie, waarvan de berekening bovendien erg ingewikkeld is.
Rendementen actief en passief spaargeld 2016
De vergelijkingssite Spaargids.be zoekt jaarlijks uit welke spaarrekening het beste rendement heeft
geboden aan de spaarders. Daarbij worden twee scenario’s gehanteerd: één voor passief spaargeld
en één voor dynamisch spaargeld dat men tijdelijk parkeert. Met een rendement van € 89,30
behaalde MeDirect het beste resultaat in de categorie ‘Actief spaargeld’. In de categorie ‘Passief
spaargeld’ behaalde MeDirect dan weer een mooie derde plaats met een rendement van €109,72.
Actieve Spaarder 2016
Wat is de opbrengst van € 10.000 die op 1 februari 2016 is gestort, en dat bleef staan tot en met 30
november, waarna de 10.000 euro volledig werd afgehaald (voor verbouwingen, bijvoorbeeld).
Top: Actieve spaarder 2016
1 MeDirect Express Spaarrekening
2 Izola Bank Saver Account
3 NIBC Direct Flex Rekening

€ 89,30
€ 69,86
€ 55,80

Passieve Spaarder 2016
Wat is de opbrengst van € 10.000 die op 1 januari 2016 is gestort en het hele jaar is blijven staan?
Top: Passieve spaarder 2016
1 Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà
2 MoneYou Plus Épargner
3 MeDirect Me3 Spaarrekening

€ 173,73
€ 115,00
€ 109,72

Dé spaarrekening voor 2017
Nog belangrijker is de vraag wie de beste rente biedt voor 2017. Op welke spaarrekening zet u uw
spaargeld het best, als de huidige rentevoeten onveranderd zouden blijven en uw geld één jaar blijft
staan? Die titel is opnieuw weggelegd voor de Me3 spaarrekening van MeDirect Bank..
Wat is de opbrengst van € 10.000 die op 1 januari 2017 is gestort en het hele jaar blijft staan?
Top: Spaargeld 2017
1 Me3 Spaarrekening
2 Izola Bank Saver Account
3 Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà

€ 80,96
€ 70,00
€ 65,00

Over MeDirect
MeDirect Bank NV is een Belgische bank die eenvoudige spaar- en beleggingsproducten
aanbiedt met als doel iedereen de mogelijkheid te geven het beste uit zijn geld te halen. Sinds
de lancering in 2013 zijn er al meer dan 21.500 klanten die in totaal meer dan 1 miljard euro
(totaal spaargelden en beleggingen particuliere klanten) aan MeDirect hebben toevertrouwd.
Maar liefst 96% van de klanten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn.

Voor meer informatie:
Xavier De Pauw
CEO MeDirect België
Tel: +32 (0) 2 518 5014
E-mail: xavier.depauw@medirectbank.be

Wim Wuyts
Head of Marketing MeDirect
Tel: +32 (0) 474 91 15 67
E-mail: wim.wuyts@medirectbank.be

