Bijlage IV. Contractuele voorwaarden
ABN AMRO Kapitaal Index Rekening
De ABN AMRO Kapitaal Index Rekening (hierna “KIR
Rekening”) is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Wij
vragen u deze informatie aandachtig door te nemen alvorens
geld te storten op deze rekening.

1.

ALGEMEEN

De KIR Rekening kan geopend worden door alle cliënten van
de Bank.
De KIR Rekening is een niet-gereglementeerd spaarproduct
en heeft uitsluitend het sparen tot doel en kan eveneens als
tegenrekening voor transacties op de effectenportefeuille
worden gebruikt. Dit spaarproduct heeft een onbepaalde
looptijd. Binnen de contractueel vastgestelde grenzen kan de
cliënt het geld steeds van de KIR Rekening halen.
Het is verboden voor de cliënt om de KIR Rekening te gebruiken
in het kader van Arbitragehandel. Daaronder verstaat men het
opnemen van een krediet bij ABN AMRO Bank N.V. in België
of in het buitenland en dit plaatsen op een rentedragende
rekening om te profiteren van renteverschillen in verschillende
landen.

2.

MUNTEENHEID

De KIR Rekening kan enkel in EUR, GBP of USD luiden en niet
in een andere munteenheid.

3.

SOORTEN KIR REKENINGEN

Er zijn drie soorten rekeningen:
 EUR Rekening - voor bedragen tot
maximum EUR 5.000.000,00 per cliënt
 GBP Rekening - voor bedragen tot
maximum GBP 5.000.000,00 per cliënt
 USD Rekening - voor bedragen tot
maximum USD 5.000.000,00 per cliënt
Voor bedragen boven een totaal van 5.000.000,00 per munt
wordt geen interest vergoed. De Bank behoudt zich het recht
voor om deze bedragen te allen tijd aan te passen.
Voor non-profit organisaties en kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO’s) is het maximumbedrag per cliënt en
per munteenheid gelijk aan EUR 10.000.000,00.
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4.

VERRICHTINGEN

4.1. Regels inzake valutering
De KIR Rekening is onderworpen aan volgende regels inzake
valutering:
 Indien de cliënt een creditering ten gunste van de
KIR Rekening wenst te doen, is de valutadatum de
verwerkingsdatum plus twee bankwerkdagen.
 Indien de cliënt opvragingen ten laste van de KIR
Rekening wenst te doen, is de valutadatum de
verwerkingsdatum minus twee bankwerkdagen;
Indien er kosten in rekening gebracht worden voor miskenning
van deze termijn, verbindt de Bank zich ertoe de kosten en de
toepassing van deze kosten op voorhand aande cliënt mee te
delen.
4.2. Creditering
Alle crediteringen worden uitgevoerd via de rekening-courant
van de titularis van de KIR Rekening. Stortingen in contanten
of op enige andere wijze worden derhalve niet aanvaard.
Bedragen dienen te worden ontvangen op de zichtrekening
voor 10.30 uur Belgische Tijd. Vervolgens worden de bedragen
door de Bank overgeboekt naar de KIR Rekening en leveren
deze interest op vanaf de valutadatum van de creditering zoals
nader bepaald in punt (?)
4.3. Opvragingen
Alle debiteringen worden uitgevoerd via de rekening-courant
van de titularis van de KIR Rekening. Opvragingen in contanten
of op enige andere wijze worden derhalve niet aanvaard.
Bedragen die worden opgevraagd van de KIR Rekening leveren
niet langer interest op vanaf de valutadatum van de opvraging
zoals nader bepaald in punt 4.1

5.

DEBETSALDI

Elke KIR Rekening dient steeds op elk ogenblik een creditsaldo
te vertonen.
De Bank behoudt zich het recht om een debetstand op
dezichtrekening van de cliënt aan te zuiveren door het debiteren
van de KIR Rekening waarvan de cliënt rekeninghouder is. Dit
betreft een recht in hoofde van de Bank en geen verplichting.

>>

6.

REKENINGVERGOEDING

De Bank berekent rente over het tegoed op uw KIR rekening.
De rente kan positief, negatief of 0% zijn. De Bank kan
bepalen welke rentevoet vanaf een bepaald bedrag geldt.
Hierdoor ontstaan saldoklassen met mogelijks verschillende
rentevoeten. De rentevoeten en de saldoklassen staan niet
vast. De Bank kan deze altijd wijzigen.
Een saldoklasse kan ook van toepassing zijn op alle tegoeden
op betaal- en/of spaarrekeningen op naam van de Cliënt (hierna
“totaalsaldo” genoemd). Tegoeden die de Cliënt aanhoudt met
andere titularissen, telt bij elke titularis voor een gelijk deel
mee bij de berekening van ieders totaalsaldo.
In geval van specifieke omstandigheden, zoals ontwikkelingen
op de geld- en kapitaalmarkt, kan de Bank negatieve rente in
rekening brengen over één of meer saldoklassen.
De Bank berekent rente over de dagen dat de tegoeden op
de KIR rekening hebben gestaan. In het geval dat de rente
negatief is kan het saldo op de KIR rekening afnemen door
boeking van negatieve rente. De Cliënt dient voldoende saldo
aan te houden om eventuele verschuldigde negatieve rente te
betalen.
In geval er sprake is van negatieve rente kan de Bank de totaal
verschuldigde rente van één van de betaal- of spaarrekeningen
van de Cliënt afboeken. De Bank kan negatieve rente per maand
of per kwartaal afboeken. De actuele rentevoeten, saldoklassen
en maximaal aantal aan te houden spaarrekeningen kunnen
worden geconsulteerd op www.abnamroprivatebanking.be, in
de tarievenlijst of kan bij de Bank worden opgevraagd.
De geplaatste gelden op de KIR Rekening worden vergoed
door een intrest berekend tegen een rentevoet uitgedrukt op
jaarbasis.

De rentevoet die van toepassing is op de eerste intrestperiode
zal aan de cliënt schriftelijk meegedeeld worden door de
private banker of contactpersoon van de cliënt, mogelijks via
een bijlage aan het bankafschrift, ten laatste op het ogenblik
van de inwerkingtreding van de vergoeding. Voor de volgende
periodes wordt de rentevoet bepaald op maandbasis bij het
begin van de kalendermaand en kan maandelijks gewijzigd
worden door de Bank. De wijziging van rentevoet zal door de
Bank aan de cliënt meegedeeld worden door middel van een
bijlage bij het bankafschrift. De Bank kan haar tarief tussentijds
alsnog wijzigen zonder voorafgaandelijk bericht in geval van
een geldige reden. In dat geval zal zij haar cliënten zo snel
mogelijk inlichten. Als de rentevoet negatief wordt of een
saldoklasse wijzigt, dan maakt de Bank dit minimaal 14 dagen
van tevoren bekend.
De rentevergoeding wordt maandelijks berekend en verrekend
op de rekening op 31/12. Intrestenvergoedingen kleiner dan
EUR 5 worden niet uitgekeerd.

7.

KOSTEN

Er zijn geen bijkomende beheerskosten van toepassing op de
KIR rekening.

8.

GEEN VRIJSTELLING VAN ROERENDE
VOORHEFFING

De inkomsten van de KIR Rekening zijn niet vrijgesteld van
roerende voorheffing.

De interesten worden aan het einde van elke intrestperiode
berekend op basis van het reële aantal dagen in de
berekeningsperiode gedeeld door 360 voor wat betreft de
EUR Rekening en de USD Rekening en op basis van het reële
aantal dagen in de berekeningsperiode gedeeld door 365 voor
de GBP Rekening.
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