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Spaarrekening Short: Bijzondere Voorwaarden 
 
Artikel 1 - Definitie 
Onderhavige Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de rekening die de commerciële benaming 
"Spaarrekening Short" draagt. Dit is een niet-gereglementeerde spaarrekening in EUR, waarop de gedeeltelijke 
vrijstelling van roerende voorheffing niet van toepassing is. 
 
Artikel 2 - Verwijzing 
Voor alle niet uitdrukkelijk in onderhavige voorwaarden vermelde elementen verwijzen wij naar de Bijzondere 
Voorwaarden van de Spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis Bank. 
 
Artikel 3 - Toegelaten verrichtingen 
• cash stortingen in EUR 
• overschrijvingen vanuit een rekening van een andere financiële instelling 
• stortingen van cheques 
• overdrachten of overschrijvingen, niet via een doorlopende opdracht uitgevoerd, naar een BNP Paribas Fortis 

rekening op naam van de rekeninghouder of op naam van een verwant van de rekeninghouder tot en met de 
tweedegraad 

• cash afhalingen aan het loket en via Self 
• betaling van aan BNP Paribas Fortis NV verschuldigde bedragen als gevolg van leningen of kredieten 
• betaling aan BNP Paribas Fortis NV van kosten met betrekking tot de Spaarrekening Short, de aanschaf van 

effecten, de kluishuur en het bewaarloon van een BNP Paribas Fortis NV effectenrekening. 
 
Overschrijvingen naar niet-BNP Paribas Fortis rekeningen, doorlopende opdrachten en domicilieringen zijn niet 
toegelaten. Cash opvragingen zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV. 
 
Artikel 4 - Rentevergoeding 
De rentevergoeding bestaat uit twee elementen: 
 
Basisrente 
De basisrente wordt dag na dag berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagdagelijks worden gewijzigd op 
basis van eventuele tariefwijzigingen. 
Per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrentevoet van toepassing. 
 
Premie 
De premie wordt 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 12.500 EUR en maximaal 1.000.000 EUR bedraagt. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, 
zal enkel de basisrente worden toegekend. 
De premie is niet gewaarborgd en kan dagdagelijks worden gewijzigd op basis van eventuele tariefwijzigingen. 
Het geld op de Spaarrekening Short 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 cash of via overschrijving afkomstig van een andere financiële instelling brengt interest op vanaf de 
eerste bankwerkdag na ontvangst van het geld. Bij de storting van een cheque wordt interest toegekend vanaf de 
tweede bankwerkdag na ontvangst van de storting. Een deposito brengt geen interesten meer op vanaf de laatste 
bankwerkdag die de afhaling is vooraf gegaan. 
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Artikel 5 - Roerende voorheffing 
De Spaarrekening Short is geen gereglementeerde spaarrekening en geniet daarom niet van de gedeeltelijke 
vrijstelling van roerende voorheffing, toekenbaar in het wettelijke kader van het gereglementeerd sparen. De 
interesten van de Spaarrekening Short zijn daarom volledig onderworpen aan roerende voorheffing. 
 
Artikel 6 - Tarieven en rentevoeten 
De op de Spaarrekening Short toepasbare tarieven en rentevoeten zijn opgenomen in de “Tarieflijst” die in alle 
kantoren en Business Centers van de bank ter beschikking van de klanten ligt en op de website 
http://www.bnpparibasfortis.be/  
 
Artikel 7 - Rekeningverzekering 
Het afsluiten van een rekeningverzekering op de Spaarrekening Short is niet mogelijk. 
 
Artikel 8 - Klachten 
Indien de houder van een Spaarrekening Short niet akkoord gaat met de toepassing van de werkingsmodaliteiten van 
deze spaarrekening en de interestberekening kan hij zich en dit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf 
de dag waarop de interest en de premies op de spaarrekening zijn gestort, met zijn eventuele klacht wenden tot: 
 

BNP Paribas Fortis NV 
Klachtenmanagement  
Warandeberg 3  
1000 Brussel 
Fax +32 (0)2 228 72 00 

 
 

http://www.bnpparibasfortis.be/pics/be/common/nl/lib_download/doc_server/ds1400.pdf?
http://www.bnpparibasfortis.be/pics/be/F/nl/anon/priv/Home.asp?
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