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Beobank verhoogt de rentevoeten op haar gereglementeerde 

spaarrekeningen en lanceert een nieuwe gereglementeerde 

spaarrekening  
 

Brussel, 6 januari 2023 – Om haar klanten zo goed mogelijk te blijven ondersteunen bij 

al hun spaarplannen (toekomstige uitgaven, pensioen, …), verhoogt Beobank vanaf 1 

februari 2023 de basisrentevoeten en getrouwheidspremies op haar gereglementeerde 

spaarrekeningen. Daarnaast lanceert de bank een nieuwe gereglementeerde 

spaarrekening met een aantrekkelijke rentevoet, de Save Plus spaarrekening. 

 

Een aanzienlijke stijging van de basisrentevoeten en getrouwheidspremies 

Het is de missie van Beobank om haar klanten ook bij hun spaarbehoeften te ondersteunen. 

De bank reageert daarom op de stijging van de rente, aangestuurd door de renteverhoging 

van de Europese Centrale Bank, om een concurrentieel aanbod te blijven aanbieden. Vanaf 1 

februari 2023 verhoogt Beobank de rentevoeten en premies op haar gereglementeerde 

spaarrekeningen aanzienlijk en lanceert ze ook een nieuw gereglementeerd spaarproduct voor 

alle bestaande en nieuwe particuliere klanten: 

 De nieuwe Save Plus spaarrekening biedt voor alle nieuwe stortingen: 

o Indien het saldo na storting gelijk is aan of hoger is dan 50.000 €, een basisrente 

van 0,25% en een getrouwheidspremie van 0,80%; 

o Indien het saldo na storting lager is dan 50.000 €, een basisrente van 0,25% en 

een getrouwheidspremie van 0,25%. 

 De bestaande Fidelity Plus, Excellence en Jongeren spaarrekeningen zien hun 

basisrente stijgen tot 0,25% en hun getrouwheidspremie (voor alle nieuwe stortingen of 

bestaande bedragen waarvan de getrouwheidsperiode wordt hernieuwd) tot 0,25%. 

Voor de Klassieke spaarrekening stijgt de basisrente dan weer tot 0,30% en de 

getrouwheidspremie tot 0,10%.  De Jongeren spaarrekening wordt in de maand januari 

volgend op de 27ste verjaardag van de klant automatisch omgezet naar een Excellence 

Spaarrekening. 

 Voor de Step Up spaarrekening, waarmee klanten tot 750 € per maand kunnen sparen 

en die vanaf 1 februari 2023 opnieuw geopend kan worden, stijgt de basisrente tot slot 

tot 0,25% en de getrouwheidspremie tot 0,80% (voor alle nieuwe stortingen of 

bestaande bedragen waarvan de getrouwheidsperiode wordt hernieuwd). De Step Up 

spaarrekening is een rekening die uitsluitend bestemd is voor natuurlijke personen die 

niet voor beroepsdoeleinden handelen. De Step Up spaarrekening wordt enkel 

gecrediteerd via een automatische spaaropdracht vanaf een betaalrekening bij 

Beobank of een andere financiële instelling. Er kan maar één rekening per natuurlijke 

persoon geopend worden. 

 

 

Nieuwe Save Plus spaarrekening  

Om beter aan de behoeften van haar klanten tegemoet te komen, lanceert Beobank dus de 

nieuwe Save Plus spaarrekening waarmee klanten hun geld aan een aantrekkelijke rentevoet 

kunnen beleggen en toch op elk moment over hun kapitaal kunnen beschikken.  
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Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products bij Beobank: "De Belgen behoren tot de beste 

spaarders in Europa. Met dit nieuwe spaarproduct breiden we ons gamma uit om het nog beter 

af te stemmen op de verschillende behoeften, dit zowel voor de regelmatige spaarder als voor 

wie al een spaarkapitaal opgebouwd heeft.” 

 

Overzicht van de rentevoeten bij Beobank vanaf 1 februari 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 De Step Up spaarrekening kan momenteel niet meer geopend worden, maar dit zal opnieuw het geval 

zijn vanaf 1 februari 2023. 

 

De Save Plus spaarrekening, de Step Up spaarrekening, de Excellence spaarrekening, de 

Fidelity Plus spaarrekening, de Klassieke spaarrekening en de Jongeren spaarrekening zijn 

gereglementeerde spaarrekeningen met onbepaalde looptijd, naar Belgisch recht. 

De basisrente wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. De 

getrouwheidspremie komt daar bovenop voor gelden die een jaar lang worden behouden. 

Het tarief van de basisrente kan ook elke dag worden gewijzigd, dat van de 

getrouwheidspremie ligt meteen voor twaalf maanden vast. Eventuele wijzigingen van deze 

rentevoeten worden meegedeeld via een rekeninguittreksel of via een elektronische 

mededeling. Er zijn geen openings- of sluitingskosten. Voor alle gereglementeerde 

spaarrekeningen, met uitzondering van de Jongeren spaarrekening, worden jaarlijkse 

beheerskosten van 15 EUR aangerekend. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn 

deze jaarlijkse beheerskosten niet verschuldigd.   

 

Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% op een eerste 

intrestschijf, die elk jaar geïndexeerd wordt (980 euro in 2023). Wordt de spaarrekening 

geopend op 2 namen, dan geldt een dubbele vrijstelling voor gehuwde personen of wettelijk 

samenwonenden. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen 

en kan in de toekomst wijzigen. 

 
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€ dat valt onder de depositobescherming. 

 
Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen zouden kunnen leiden tot een waardeverlies van 
het gedeponeerd bedrag. 
 
Alvorens een spaarrekening te openen, gelieve het document ‘Essentiële spaardersinformatie’  
te lezen, waarvan de nieuwe versie vanaf 1 februari 2023 gepubliceerd zal worden en ook 
gratis verkrijgbaar zal zijn in onze agentschappen. 

Spaarrekening Basisrentevoet Getrouwheidspremie 

Save Plus ≥ 50.000 €, 
Step Up1 

0,25% 0,80% 

Save Plus < 50.000 €,  
Fidelity Plus, Excellence, 
Jongeren 

0,25% 0,25% 

Klassieke 0,30% 0,10% 
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In geval van klachten, kan de klant contact opnemen met de klantendienst van Beobank op 
het nummer 02/620.27.17 of via contactinfo@beobank.be of Ombudsfin op het nummer 
02/545.77.70 of via ombudsman@ombudsfin.be  
 

……………………………………………………………………….   

 
Persdienst  

Sandrine Roberti de Winghe    

+32 (0)478 828 729   

sandrine.robertidewinghe@beobank.be  

  

………………………………………………………………………….  

  

Over Beobank  

Beobank NV is een Belgische bank die haar 742 000 klanten dagelijks bijstaat dankzij haar 

producten en diensten voor particulieren, zelfstandigen en KMO's en haar netwerk van 213 

agentschappen (Retail verkooppunten en PRO Centers). Haar 1 366 medewerkers willen het 

leven van haar klanten vergemakkelijken met persoonlijke oplossingen. Daarbij bouwen ze 

samen met hun klanten een duurzame relatie uit om hen bij elke levensfase optimaal te kunnen 

begeleiden. Beobank is een dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel (cijfers op 

31/12/2021).  

Meer info: www.beobank.be  
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