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DAGELIJKS BANKIEREN

HELP UW KINDEREN IN
ALLE VEILIGHEID MET
GELD OMGAAN

GRATIS BETAALREKENING
VOOR JONGEREN  
Uw kinderen worden snel volwassen. Steeds vaker beslissen 
ze zelf hoe ze hun zakgeld en het geld dat ze eventueel al 
bijverdienen tijdens vakanties en in het weekend, uitgeven.

Het is dan ook heel belangrijk dat ze leren omgaan met hun 
eigen geld. Als ouder kunt u hen hierin begeleiden door hen 
al snel de juiste instrumenten aan te reiken om hun eerste 
stappen te zetten naar financiële onafhankelijkheid.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunt u voor uw kind een 
betaalrekening openen die gratis is.

Veiligheid en flexibiliteit
Bij deze betaalrekening hoort een debetkaart om veilig te be-
talen. Zo hoeft uw kind niet onnodig met geld op zak te lopen.

Dankzij deze kaart is het ook mogelijk geldopnemingen te 
doen zowel via het Bancontact netwerk als via onze Beobank 
SelfBanking, onze automatische loketten open 24 uur op 24 
en 7 dagen op 7.

Om als ouder toch enige controle te behouden over 
de uitgaven van uw kind kunt u de uitgavelimieten voor 
aankopen en geldopnemingen zelf vastleggen.

Controle
Uiteraard is het voor uw zoon of dochter heel belangrijk om 
te weten hoeveel geld er nog op de rekening staat, en welke 
bedragen er allemaal bijgekomen of afgegaan zijn.
Deze opvolging kan op verschillende manieren:
•  Van bij u thuis via Beobank Online of via Beobank Service 

Center
• Via Beobank SelfBanking
•  Gewoon het agentschap binnenlopen en de informatie 

aan een bediende vragen 

Daarnaast stellen wij u elke maand een gratis elektronisch(1) 
rekeninguittreksel ter beschikking dat niet alleen een duidelijk 
overzicht geeft van alle transacties op de betaalrekening, 
maar ook een overzicht van alle andere rekeningen die bij 
Beobank geopend werden.

Hun rekening beheren via hun 
smartphone
Via onze gratis, eenvoudige en veilige Beobank Mobile 
applicatie kunnen uw kinderen heel eenvoudig de saldi en de 
historiek van hun rekeningen raadplegen, of overschrijvingen 
uitvoeren via hun smartphone.

JONGERENSPAAR- 
REKENING VAN BEOBANK
Gratis rekening die op bedragen tot 150.000 euro 0,10% 
basisrente en 0,10% getrouwheidspremie op jaarbasis biedt.

Een belangrijk aspect van het leren omgaan met geld is het 
aanleren van een spaarreflex. 
Uw kind kan het zakgeld dat het niet onmiddellijk nodig 
heeft in een spaarvarken bewaren, maar het is natuurlijk veel 
beter als het op een rekening gezet wordt. Daar staat het niet 
alleen veilig, maar het groeit ook nog eens aan dankzij de 
intrest.

Bij Beobank kunt u vanaf de geboorte van uw kind een 
gereglementeerde Jongerenspaarrekening openen die 
sowieso gratis is tot en met de leeftijd van 26 jaar.

Eens uw kind meerderjarig is, kan het de spaarrekening 
uiteraard ook op eigen initiatief openen.

AUTOMATISCH SPAREN
Men is vaak vol goede voornemens en vastberaden om 
geleidelijk wat spaargeld opzij te zetten op zijn spaarrekening. 
Maar helaas komt daar soms weinig of niets van in huis.

De doorlopende spaaropdracht is dan de oplossing om uw 
kind een ruggensteuntje te geven. U kunt daarbij kiezen om 
een vast bedrag te sparen op een vast tijdstip.  
Of een variabel bedrag in functie van het saldo van uw 
rekening.

Alvorens een spaarrekening te openen, gelieve het document 
Essentiële spaardersinformatie te lezen dat op eenvoudig 
verzoek verkrijgbaar is in onze agentschappen of op onze 
website www.beobank.be

Meer info?
Surf naar www.beobank.be

Maak een afspraak in uw Beobank agentschap  
voor meer informatie  

of om een rekening voor uw kinderen te openen.

(1)  Minderjarige klanten krijgen 1 gratis papieren rekeninguittreksel per 
klant per maand.  



DAGELIJKS BANKIEREN

INFORMATIE 
JONGERENSPAAR- 
REKENING

Rekeningtype

Gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht 
gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming 
naar Belgisch recht. 

Dit product is bestemd voor klanten die op elk moment over 
hun kapitaal willen kunnen beschikken. Dit product vereist 
geen minimuminlage. Rekening voorbehouden aan klanten 
tot en met de leeftijd van 26 jaar.

 
Basisrentevoet

0,10% op jaarbasis op het totale saldo vanaf de eerste 
kalenderdag volgend op de dag van storting, indien de 
rekening een saldo heeft van maximum 150.000 euro. 
De basisrentevoet bedraagt 0,01% op jaarbasis indien de 
rekening een saldo heeft van meer dan 150.000 euro. De 
basisrente is niet gegarandeerd en kan op elk moment 
gewijzigd worden. Een verandering van de basisrente geldt 
onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen.

 
Getrouwheidspremie

0,10% op jaarbasis gegarandeerd voor bedragen die 12 
maanden ononderbroken en opeenvolgend op de rekening 
blijven, indien de rekening een saldo heeft van maximum 
150.000 euro. De getrouwheidspremie bedraagt 0,10% op 
jaarbasis indien de rekening een saldo heeft van meer dan 
150.000 euro. 

De basisrentevoet en getrouwheidspremie kunnen op 
elk moment gewijzigd worden, en wijzigingen worden 
medegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels.

 
Fiscaliteit

Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van roerende 
voorheffing van 15% op een eerste intrestschijf, die elk jaar 
geïndexeerd wordt (980 euro in 2019). Dubbele vrijstelling 
voor gehuwde personen of wettelijk samenwonenden. 
Aangezien de ouders het genotsrecht hebben op de 
inkomsten van hun minderjarige kinderen, moeten de 
intresten die de kinderen ontvangen bij de door de ouders 
ontvangen intresten worden geteld.

Jaarlijkse aanrekening

Geen tot de leeftijd van 26 jaar.
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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 euro dat valt onder 
de depositogarantie.

 
Essentiële spaardersinformatie

Het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ is gratis 
verkrijgbaar in onze agentschappen en op onze website 
www.beobank.be. Alvorens een spaarrekening te openen, 
gelieve het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ te 
lezen.

 
Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten 
die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw 
Beobank agentschap en/of:

•  de Beobank klantendienst op het nummer 02/626.64.63  
of via email naar contactinfo@beobank.be

•  Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen  
op het nummer 02/545.77.70 of via e-mail naar  
Ombudsman@OmbFin.be

Tarief van toepassing op 01/05/2019.


