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Termijnrekening 

Bijzondere Voorwaarden 

De termijnrekening van bpost bank wordt beheerst door deze 
bijzondere voorwaarden. Deze treden in werking op 01.07.2020. Voor 
alles wat niet in dit document is bepaald, wordt uitdrukkelijk verwezen 
naar de Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank. 

bpost bank staat onder het prudentieel toezicht van de Europese 
Centrale Bank (ECB), Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, 
Duitsland en de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 te 
1000 Brussel. Inzake beleggers- en consumentenbescherming is bpost 
bank onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. 

Artikel 1 – Beschrijving 

bpost bank biedt aan haar cliënten termijnrekeningen in euro aan 
volgens de hierna beschreven voorwaarden. 

Het actuele aanbod aan termijnrekeningen en hun diverse 
modaliteiten zoals rente, looptijd, kosten, vergoedingsmodaliteiten 
(kapitalisatie/uitkering) kan geraadpleegd worden op de website. Het 
aanbod kan steeds aangepast worden en zonder dat dit gevolgen heeft 
voor de lopende contracten. 

Artikel 2 – Modaliteiten 

Elke cliënt, natuurlijke persoon of rechtspersoon, kan houder zijn van 
één of meerdere termijnrekeningen van bpost bank. bpost bank 
bepaalt welke zicht- of spaarrekeningen in aanmerking komen als 
verbonden rekening aan de termijnrekening. 

Het bedrag, de rente, de looptijd, de kosten, de 
vergoedingsmodaliteiten (kapitalisatie/uitkering) alsook de gegevens 
van de zicht- of spaarrekening waarvan het bedrag wordt afgehouden 
en waarop het kapitaal en de verworven interesten moeten worden 
gestort tijdens de looptijd van het contract en/of op de vervaldag, 
worden bepaald bij de afsluiting van het contract. 

De cliënt heeft niet het recht voor het einde van de bedongen looptijd 
een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling te eisen. 

De cliënt kan evenwel uitzonderlijk een volledige vervroegde 
terugbetaling vragen. Indien bpost bank een aanvraag tot volledige 
vervroegde terugbetaling aanvaardt, betaalt de bank de interesten 
naar evenredigheid van het aantal dagen volgend op de datum van de 
intekening op de termijnrekening. De verschuldigde taksen (roerende 
voorheffing) worden berekend op het bedrag van de interesten en 
zullen verrekend worden. Een afsluitingskost wordt in mindering 
gebracht op het terug te storten kapitaal. Deze afsluitingskost wordt 
bepaald op basis van een berekening van de actuele waarde van 
toekomstige kasstromen (kapitaal en interesten betaald op vervaldag 
in geval van kapitalisatie of kapitaal en tussentijdse interesten in geval 
van interestuitkering), rekening houdend met de rentevoet op datum 
van afsluiting van de termijnrekening en een 
wederbeleggingsvergoeding die forfaitair vastgesteld wordt op 0,65%. 

Artikel 3 – Vergoeding 

De interesten die door een termijnrekening worden gegenereerd, 
worden jaarlijks geboekt en gecrediteerd op de termijnrekening van 

de cliënt (kapitalisatie) of op de zichtrekening of de spaarrekening van 
de cliënt (uitkering). De laatste boeking van de interesten gebeurt op 
de overeengekomen eindvervaldag en de interesten worden 
gecrediteerd op de zichtrekening of de spaarrekening van de cliënt, op 
hetzelfde moment als de terugbetaling van het bedrag van de 
termijnrekening. 

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt 
interest te genereren. 

§1. Bij de eerste storting is de valutadatum gelijk aan de datum van de
kalenderdag van de verrichting.

§2. De dag van de interestberekening (op jaarbasis of bij een sluiting)
wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de interest
tegen de basisrente over de betrokken periode. Die dag genereert
interest voor de volgende periode.

Artikel 4 – Raadpleging en informatie 

Alle bewegingen op de termijnrekening worden aan de cliënt 
bevestigd door middel van rekeninguittreksels die na elke beweging 
worden opgemaakt. Het tarief en de verzendingsmodaliteiten staan in 
de Tarievenlijst waarvan sprake in de Algemene Bankvoorwaarden. 

De cliënt kan zijn termijnrekening raadplegen via zijn MOBILEbanking 
en PCbanking abonnement. 

Artikel 5 – Fiscaliteit 

Voor particulieren zal op de opbrengst van de termijnrekening een 
roerende voorheffing verschuldigd zijn. De fiscale behandeling van 
opbrengsten kan echter afwijken naar gelang de individuele 
omstandigheden van de cliënt.  

Artikel 6 - Contracten afgesloten op afstand 

Indien de termijnrekening op afstand wordt geopend, heeft de cliënt 
het recht om deze opening op afstand ter herroepen gedurende 14 
kalenderdagen vanaf de openingsdatum. De cliënt kan van dit recht 
gebruiken zonder hiervoor enige motivatie te moeten geven en zonder 
verbrekingsvergoeding verschuldigd te zijn. 

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet de cliënt binnen de 
herroepingstermijn zijn beslissing aan de bank meedelen via brief 
gericht aan bpost bank, Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2 te 
1000 Brussel. 

Indien de cliënt geen gebruikt maakt van het herroepingsrecht, is het 
contract definitief gesloten voor overeengekomen looptijd. Ingeval 
van volledige vervroegde terugbetaling op verzoek van de cliënt zal 
deze laatste een afsluitingskost verschuldigd zijn berekend 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 laatste alinea. 

Artikel 7 – Klachten 

De communicaties tussen de bank en de cliënt met betrekking tot deze 
rekening gebeuren in de taal die bij het aangaan van de zakenrelatie 
met de Bank werden geregistreerd. 
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Ingeval van klachten met betrekking tot de termijnrekening, met 
inbegrip van klachten omtrent de interestafrekening, kan de cliënt zich 
wenden tot: 

BPOST BANK 
CUSTOMER SERVICES 
Markiesstraat 1 / bus 2 
1000 BRUSSEL 

Indien de door de bank voorgestelde oplossing niet volstaat, kan de 
cliënt een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen via 
brief gericht aan North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel of 
via mail aan Ombudsman@ombudsfin.be of via het online 
contactformulier op hun website www.ombudsfin.be. 

Artikel 8 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken 

De relaties tussen de Bank en de cliënt zijn onderworpen aan het 
Belgische recht. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van Belgische 
hoven en rechtbanken 


