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MEDIRECT TERMIJNREKENING
Soort rekening
Voor wie is deze
rekening bestemd?
Valuta

Vereisten

Looptijd

Rente

Termijnrekening met gegarandeerde vaste rentevoeten.
TDeze rekening is bestemd voor spaarders die hun geld voor 1 jaar of langer
kunnen missen om zo te profiteren van een van de beste rentevoeten op de
markt.
EUR / GBP / USD
Om deze rekening te kunnen aanvragen, moet u:
• ouder zijn dan 18 jaar;
• in België wonen en in het bezit zijn van een Belgische identiteitskaart of een
verblijfsvergunning;
• en beschikken over een IBAN- en BIC-code van een bankrekening op uw
naam, bij een andere bank, die aan uw MeDirect-rekening zal worden
gekoppeld.
1, 2, 3, 4 or 5 jaar.
De rentevoet staat vast voor de volledige duur van de Termijnrekening tegende
koers die geldt op de datum van ontvangst van het gestorte bedrag. Onze
rentevoet is een basisrente (geen getrouwheidspremie) en is onderworpen aan
30% roerende voorheffing.

Rente EUR
Brutto Netto
5Y
4Y
3Y
2Y
1Y

0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%

0,35%
0,28%
0,21%
0,14%
0,07%

Rente GBP
Brutto Netto
1,57%
1,43%
1,29%
1,14%
1,00%

1,10%
1,00%
0,90%
0,80%
0,70%

Rente USD
Brutto Netto
1,15%
1,05%
0,95%
0,85%
0,75%

0,80%
0,74%
0,67%
0,60%
0,53%

Creditering van rente

Interesten worden jaarlijks uitgekeerd op de verjaardag van de storting.

Risico's

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling
loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden
onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het
bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het
bedrag van 100.000 EUR dat valt onder de depositogarantie.

Hoe een
Termijnrekening
openen?

U dient eerst klant te worden. Vervolledig hiervoor de aanvraagprocedure en
onderteken deze digitaal. Van zodra u klant bent, kunt u via uw beveiligde
website zelf een Termijnrekening openen. De minimuminleg om een
Termijnrekening te openen bedraagt € 100, $ 100 of £ 100.

Hernieuwing

Op de vervaldag van uw rekening moet u MeDirect laten weten of u deze al dan
niet wenst te hernieuwen. Als we niets van u vernemen, zal het saldo op uw
Termijnrekening automatisch worden overgeschreven op uw Geldrekening.

Verrichtingen/Maximum
bedrag

Geld opvragen kan normaal gezien alleen na het einde van de looptijd van de
Termijnrekening. Eerdere opvragingen zijn niet toegestaan.

Kosten

Een Termijnrekening openen en beheren is volledig gratis. Voor een overzicht
van onze tarieven kan u het document met onze Tarieven en kosten bekijken.
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Voorwaarden en
bijkomende informatie

Dit document is louter informatief. Meer details over onze voorwaarden voor de
Termijnrekeningen vindt u in de Algemene Voorwaarden van MeDirect.

Klachten

Eventuele klachten kunnen gericht worden:• aan complaints@medirect.be in
eerste instantie • of aan de Consumentenombudsdienst: North Gate II, Koning
Albert II-laan 8, bus 1, B-1000 Brussel Tel: 02/702.52.00 – E-mail:
contact@consumentenombudsdienst.be

GOED OM WETEN…
Wat gebeurt er met de rente op mijn Termijnrekening als de marktrentevoet verandert?
De rentevoet van uw Termijnrekening zal ongewijzigd blijven gedurende de looptijd, onafhankelijk van
wijzigingen in de marktrentevoet.

Kan ik de hoeveelheid, rentevoet en looptijd van een Termijnrekening veranderen nadat de
Termijnrekening werd geopend?
Zodra de Termijnrekening werd geopend, kan u het gestorte bedrag, de rentevoet of de looptijd niet meer
aanpassen.

Hoeveel rekeningen kan ik aanmaken?
U kan zoveel rekeningen openen als u wil, zonder extra kosten. Mocht u al een rekening hebben, dan is het
eenvoudig om een nieuwe rekening aan te maken en hebben wij geen aanvullende documentatie nodig. U hoeft
slechts in te loggen op uw reeds bestaande account bij MeDirect en de rekening te kiezen die u wil openen.

Waar kan ik hulp krijgen?
Voor hulp kunt u ons steeds telefonisch bereiken op het nummer 02 518 0000 van maandag tot en met
vrijdag tussen 9u00 en 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 14u00. U kan ons ook e-mailen op
info@medirect.be of een bericht sturen via de beveiligde berichtendienst op onze website.
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