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MeDirect zet de trend met niet-gereglementeerde spaarrekeningen
In augustus vorig jaar bracht MeDirect de niet-gereglementeerde spaarrekening terug onder de
aandacht in België. Vandaag treedt de concurrentie in de voetsporen van MeDirect. Xavier De
Pauw, CEO MeDirect legt uit: “We zijn verheugd dat ons uniek verhaal weerklank geniet bij andere
banken. Met de lancering van 2 niet-gereglementeerde spaarrekeningen brak MeDirect vorig jaar
immers een lans voor een spaarrekening met één duidelijke rente.”
MeDirect vindt het dan ook belangrijk maximaal rekening te houden met de wensen van de
spaarders. Verschillende studies wezen al uit dat spaarders één eenvoudige, duidelijke en hoge rente
verkiezen. Met twee spaarrekeningen komt MeDirect hen hierin tegemoet.
Éen duidelijke en hoge rente
De spaarders kunnen bij MeDirect immers kiezen tussen de Express spaarrekening met een hoge
rente waarbij het geld onmiddellijk opvraagbaar is, en de eveneens flexibele ME3 spaarrekening met
een nog hogere rente waarbij het geld opvraagbaar is met een vooropzeg van 3 maanden. De rente
wordt bovendien elke 3 maanden uitbetaald.

De voorbije weken hebben heel wat banken hun spaarrentes laten zakken. De MeDirect ME3
spaarrekening brengt nog steeds 2,10% netto op jaarbasis op en biedt momenteel de hoogste rente
in de markt.
Geen complexe getrouwheidspremie
Het belangrijkste voordeel bij een niet-gereglementeerde spaarrekening is het ontbreken van de
complexe getrouwheidspremie. Niettegenstaande de veranderingen in wetgeving, moeten spaarders
hun geld nog steeds 12 opeenvolgende maanden vastzetten om te kunnen genieten van de
getrouwheidspremie. Daarenboven kan de uitbetaling van die premie nog eens drie maanden op zich
laten wachten. Xavier De Pauw:
“We zijn geen voorstander van de getrouwheidspremie. Zowel banken als spaarders hebben baat bij
een eenvoudiger en transparenter spaarproduct zoals onze ME3 en Express spaarrekeningen. De
wetgeving en fiscaliteit bevorderen echter nog steeds de complexe getrouwheidspremie. Door de
vrijstelling van roerende voorheffing is het voor banken dan ook goedkoper om gereglementeerde

spaarrekening aan te bieden. Desalniettemin bieden wij producten met eenvoudige, unieke,
duidelijke en hoge rente. Het succes van deze niet-gereglementeerde spaarproducten bij onze
klanten toont aan dat er vraag is naar dergelijke transparantie.”
MeDirect innovatie wordt gevolgd
Sinds gisteren is het toonaangevende MeDirect niet langer de enige bank in België met een nietgereglementeerde spaarrekening. Xavier De Pauw: “MeDirect innoveerde met nietgereglementeerde spaarproducten in 2013 en biedt nog steeds de hoogste rentevoeten. Wij hopen
dat de fiscaliteit voor alle spaarproducten in de nabije toekomst gelijk wordt gesteld zodat banken
die transparante spaarproducten aanbieden niet langer benadeeld worden. Als dat gebeurt zouden
nog meer banken in onze voetsporen treden hetgeen positief zou zijn voor de spaarders in het
algemeen.”
Geen gereglementeerde spaarrekening
Betekent dit dat MeDirect in de toekomst zelf geen gereglementeerde spaarrekening zou lanceren?
Xavier De Pauw legt uit: ”Wij sluiten dit niet uit. Een gereglementeerde spaarrekening zou een
aanvulling kunnen zijn op onze bestaande eenvoudige producten. Als bovendien blijkt dat daar vraag
voor is bij onze klanten dan valt dit te overwegen.”
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