
 
 
 
 
 
 
 
 
BUSINESS DEPOSIT ACCOUNT: BIJZONDERE VOORWAARDEN 
 
 
Artikel 1 - Definitie 
 
Onderhavige bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op de spaarrekening genaamd Business Deposit 
Account, een niet-gereglementeerde spaarrekening in EUR. Deze spaarrekening, die niet geniet van de 
gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing, is enkel bestemd voor rechtspersonen, inclusief 
publiekrechterlijke.  
 
Artikel 2 - Opening van de rekening 
 
De opening van een Business Deposit Account kan alleen plaatsvinden mits voorafgaande goedkeuring door een 
vertegenwoordiger van Fintro. 
Een cliënt kan slechts titularis zijn van één Business Deposit Account bij Fintro. 
 
Artikel 3 - Doorverwijzing 
 
Voor alle elementen die niet uitdrukkelijk worden vermeld in onderhavige voorwaarden, wordt verwezen naar de 
Bijzondere Voorwaarden voor de Spaarrekeningen van Fintro. 
 
Artikel 4 - Toegelaten verrichtingen 
 
• cash stortingen in EUR 
• stortingen van cheques 
• afhaling in contanten 
• overschrijvingen vanaf een rekening van een andere financiële instelling 
• overschrijvingen van een Fintro-rekening of van de Business Deposit Account naar een andere Fintro-

rekening, voor zover de rekeningen op naam van dezelfde titularis werden geopend. Bij het overschrijven naar 
een andere Fintro-rekening kan de rekening van de begunstigde één van de volgende zijn: 

• een zichtrekening 
• een spaarrekening 
• een termijnrekening 

 
Overschrijvingen naar een niet-Fintro-rekening zijn niet toegelaten; doorlopende opdrachten en domiciliëringen 
evenmin. 
 
Het geld op de Business Deposit Account is doorlopend beschikbaar. 
Cashopvragingen zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Fintro. 
 
De Business Deposit Account mag geen deel uitmaken van een Cash Managementsysteem zoals netting, notional 
pooling of target balancing. 
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Artikel 5 - Rentevergoeding 
 
De rentevergoeding bestaat uit twee elementen: 
 De basisrente, dag aan dag berekend en toegekend aan alle inlagen. 
 Een premie toegekend aan elke storting, indien deze minstens 91 kalenderdagen onafgebroken op de rekening 
blijft (initiële verwervingsperiode, vervolgens een dagelijkse verwervingsperiode) en indien het totaalbedrag op de 
rekening minstens 100.000 EUR bedraagt. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, zal enkel de basisrente 
worden toegekend. 
Het geld op de Business Deposit Account is altijd beschikbaar; ook tijdens de initiële premieverwervingsperiode 
van 91 kalenderdagen. Afhankelijk van hun bedrag verminderen of annuleren afhalingen de niet-verworven 
premies tijdens hun verwervingsperiode (initieel 91 kalenderdagen, daarna dag aan dag).  
 
De renteopbrengst is onderworpen aan roerende voorheffing. 
De intrestvergoedingen worden berekend en gekapitaliseerd per 01.04, 01.07, 01.10 van het jaar en 01.01 van het 
volgende jaar. Er is roerende voorheffing verschuldigd. 
 
Een storting in speciën of een overschrijving afkomstig van een andere financiële instelling genereert interest vanaf 
de bankwerkdag volgend op de ontvangst van het geld. Een storting via cheque genereert interest vanaf de tweede 
bankwerkdag volgend op de ontvangst van het geld. Een deposito brengt geen intresten meer op vanaf de laatste 
bankwerkdag vóór de afhaling.  
 
Uitzonderingen:  
- bij een overschrijving tussen een Business Deposit Account en een spaarrekening is de valutadatum voor 

beide rekeningen gelijk aan de datum van de overschrijving. 
- bij een overschrijving van de Business Deposit Account naar een zichtrekening is de valutadatum voor beide 

rekeningen gelijk aan de datum van overschrijving min 1 bankwerkdag (valutacompensering). 
- bij overschrijving van de zichtrekening naar een Business Deposit Account is de valutadatum voor beide 

rekeningen gelijk aan de datum van overschrijving plus 1 bankwerkdag (valutacompensering). 
- bij overschrijving van de Business Deposit Account naar een termijnrekening is de valutadatum voor beide 

rekeningen gelijk aan de aanvangsdatum van het termijndeposito. 
- bij overschrijving van de termijnrekening naar een Business Deposit Account is de valutadatum voor beide 

rekeningen gelijk aan de vervaldag van het termijndeposito. 
 
Artikel 6 - Tarieven en rentevoeten  
 
De op de Business Deposit Account toepasbare tarieven en rentevoeten zijn opgenomen in de “Tarievenlijst” die in 
alle agentschappen van de bank ter beschikking van de cliënten ligt. 
 
 
Artikel 7 - Roerende voorheffing 
 
De Business Deposit Account is geen gereglementeerde spaarrekening en geniet derhalve niet van de 
gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing, toekenbaar in het wettelijk kader van het gereglementeerd 
sparen. De interesten van de Business Deposit Account zijn derhalve volledig onderworpen aan de roerende 
voorheffing. 


