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Innovatieve spaarrekening bekroont met titel ‘Spaarrekening van het jaar’
Met de lancering van 2 niet-gereglementeerde spaarrekeningen brak MeDirect vorig jaar een lans
voor een spaarrekening met één duidelijke en hoge rente. Vandaag wordt één van deze
rekeningen, de Express spaarrekening, door Spaargids.be bekroont met titel ‘Spaarrekening van
het jaar’ in de categorie ‘Dynamische spaarder’.
Spaargids.be vergeleek de rendementen die in België werden behaald voor een bedrag van € 10.000.
In het scenario dynamische spaarder werd een bedrag van €10.000 op 1 februari 2014 gestort op de
spaarrekening, en dat bleef staan tot en met 30 november 2014, waarna de € 10.000 volledig werd
afgehaald (voor verbouwingen of een vakantie, bijvoorbeeld). Met een rendement van € 117,60
behaalde de actieve spaarder in 2014 met de MeDirect Express spaarrekening het beste resultaat.
Xavier De Pauw: “Een mooie erkenning voor de niet gereglementeerde spaarrekeningen die we vorig
jaar lanceerden. Verschillende banken zijn ons hierin ondertussen ook gevolgd en hebben op hun
beurt een niet gereglementeerde spaarrekening gelanceerd. Spaarders zijn immers vragende parij en
verkiezen één eenvoudige, duidelijke en hoge rente. 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.
Rendementen dynamisch en passief spaargeld 2014
Dynamische Spaarder 2014

Wat is de opbrengst van € 10.000 die op 1 februari 2014 is gestort, en dat bleef staan tot en met 30
november, waarna de 10.000 euro volledig werd afgehaald (voor verbouwingen, bijvoorbeeld).
Top: Dynamische spaarder 2014
1 MeDirect Express Spaarrekening
2 Evi Spaarrekening
3 NIBC Direct Spaarrekening

€ 117,60
€ 104,18
€ 101,62

Passieve Spaarder 2014
Wat is de opbrengst van € 10.000 die op 1 januari 2014 is gestort en het hele jaar is blijven staan?
Top: Passieve spaarder 2014*
1 CKV Spaarrekening

€ 220,00

2 Me3 Spaarrekening
3 Evi getrouwheidsrekening

€ 207,55
€ 192,66

* Hypotetische tabel met resultaten mocht onze Me3 rekening wel hebben deelgenomen.

Naast de rendementen voor actieve spaarders, vergeleek Spaargids.be ook de rendementen voor
passieve spaarders. Op 1 januari 2014 werd € 10.000 gestort die bleef staan tot en met 31 december
2014. In dit scenario zou de MeDirect Me3 rekening met een rendement van € 207,55 de tweede
plaats bekleden, maar enkel spaarrekeningen zonder voorwaarden werden in de berekeningen
opgenomen. De Me3 rekening biedt één duidelijke en hoge rente waarbij het geld opvraagbaar is
met een vooropzeg van 3 maanden. De rente wordt, net als bij de Express rekening, elke drie
maanden uitbetaald. Echter omwille van de 3 maanden vooropzeg kon de Me3 rekening niet
meedingen naar de titel ‘Spaarrekening van het jaar’.
Xavier De Pauw: ‘Onterecht volgens ons want bij een gereglementeerde spaarrekening moet het geld
zelfs 12 maanden blijven staan om de getrouwheidspremie niet te verliezen. Hierboven vindt u de
hypothetische tabel met resultaten mocht onze Me3 rekening wel hebben deelgenomen. Het succes
van deze niet-gereglementeerde spaarproducten bij onze klanten toont aan dat er vraag is naar
dergelijke transparantie.”
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