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BLUE SELECT VOOR RECHTSPERSONEN: SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
 
 
Behoudens de hierna volgende bepalingen die ervan afwijken, zijn de Algemene Voorwaarden van Fintro en de 
Bijzondere Voorwaarden voor de Spaarrekeningen van Fintro volledig van toepassing. 
 
De vergoeding op de Blue Select spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. 
De basisrente en de premies worden afzonderlijk berekend tegen een rente uitgedrukt op jaarbasis.  
 
Fintro stelt de basisrente en de getrouwheidspremie vast, onder meer rekening houdend met de geldende fiscale 
bepalingen. De basisrente en getrouwheidspremie kunnen eveneens variëren volgens de marktomstandigheden of 
eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten.  
 
De wijzigingen van de basisrente en de getrouwheidspremie worden aan de klanten meegedeeld via een bericht 
bij het eerstvolgende rekeningafschrift.  
 
Basisrente  
 

De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagelijks worden aangepast op basis van eventuele tariefwijzigingen. 
Elke verhoging van de basisrente geldt niettemin voor een periode van minstens drie maanden, tenzij bij verlaging 
van de rente voor de voornaamste herfinancieringsverrichtingen van de Europese Centrale Bank.  
Per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrente van toepassing. 
 
Getrouwheidspremie 
 

Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende twaalf opeenvolgende maanden 
ingeschreven blijven.  
Bij overboeking, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, tussen twee gereglementeerde Fintro-
spaarrekeningen op naam van dezelfde titularis blijft de premieopbouwperiode voor het overgeboekte 
spaardeposito verworven, op voorwaarde dat de overboeking minimaal 500 EUR bedraagt en dat de titularis 
tijdens hetzelfde kalenderjaar niet reeds drie dergelijke overboekingen vanaf dezelfde spaarrekening heeft verricht 
(geldig vanaf 1 januari 2014).  
De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe 
getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode, tenzij bij een overboeking zoals 
bepaald hierboven. In dat geval wordt de getrouwheidspremie pro rata temporis berekend volgens de 
getrouwheidspremie die op elk spaardeposito van toepassing is. 
 
Toegepast tarief op datum van 31 maart 2016 
 

 Basisrente: 0,05% 
 Getrouwheidspremie: 0,15% 

Deze tarieven zijn van toepassing voor zover het saldo van de rekening minimaal 12.500 EUR bedraagt bij de 
storting of aan het begin van de getrouwheidspremie. 
Wanneer het saldo bij de storting of aan het begin van de getrouwheidsperiode lager is dan 12.500 EUR, zijn de 
tarieven uit de 'tarieflijst' van toepassing. 
De toepassing of wijziging van deze bijzondere tariefvoorwaarden wordt integraal geregeld door de bijzondere 
voorwaarden van de spaarrekeningen, meer bepaald door artikel 5 daarvan. 


