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Soort rekening De Kapitaal index Rekening (hierna de “KIR Rekening”) is een niet-gereglementeerde spaarrekening naar 

Belgisch recht gecommercialiseerd door het Belgisch bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V. (hierna ‘de 

Bank’), onderdeel van ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland. 

Risico’s In geval van faillissement of risico op 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 

EUR 100.000 dat valt onder de depositogarantie (op voorwaarde dat het een spaarder betreft die in 

aanmerking komt). Meer info is beschikbaar op 

https://www.abnamroprivatebanking.be/nl/footer/depositogarantiestelsel.html 

Looptijd Geen minimumlooptijd. Binnen de wettelijk vastgestelde grenzen kan u uw geld steeds van uw 

spaarrekening halen. De mogelijkheden inzake geldoverdrachten zijn daarentegen beperkt tot het 

overschrijven van en naar een zichtrekening aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V. 

Valuta EUR (Euro) - GBP (Britse pond) - USD (Amerikaanse dollar) 

Voorwaarden en vereisten Een KIR Rekening kan geopend worden door alle cliënten van de Bank. 

 
Voor de contractuele voorwaarden van de KIR rekening verwijzen wij naar het document met de 
productvoorwaarden alsook de Algemene Bankvoorwaarden.  

 

Het is niet toegelaten om de KIR Rekening te gebruiken in het kader van Arbitragehandel. (Het opnemen 

van een krediet bij de Bank of in het buitenland en dit plaatsen op een rentedragende rekening om te 

profiteren van renteverschillen in verschillende landen). 

 

Er is geen minimumbedrag van toepassing, maar wel een maximumbedrag. 

Vergoeding De geplaatste gelden op de KIR Rekening worden vergoed door een intrest berekend tegen een 

rentevoet uitgedrukt op jaarbasis welke maandelijks herzien kan worden door de Bank.  

Deze interest is onderhevig aan roerende voorheffing in België. 

 

Voor bedragen boven een totaal van 5.000.000 per munt worden geen interest vergoed. De Bank 

behoudt zich het recht voor om deze bedragen te allen tijde aan te passen. 

 

Voor non-profit organisaties en kleine & middelgrote ondernemingen (KMO’s) is het maximumbedrag per 

cliënt en per munteenheid gelijk aan 10.000.000. 

 

De intresten die aan het einde van elke intrestperiode verschuldigd zijn worden voor de EUR Rekening en 

de USD Rekening berekend op basis van het reële aantal dagen in de berekeningsperiode gedeeld door 

360 en voor de GBP Rekening op basis van het reële aantal dagen in de berekeningsperiode gedeeld 

door 365. 

 

De rentevoet die van toepassing is op de initiële storting zal aan de cliënt schriftelijk meegedeeld worden 

door de Private Banker van de cliënt, ten laatste op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 

vergoeding. Voor de volgende periodes wordt de rentevoet bepaald bij het begin van de kalendermaand 

en kan maandelijks en met onmiddellijke ingang 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. 

Uitkering van vergoeding De rentevergoeding wordt uitgekeerd op de rekening op 31/12. Intresten kleiner dan EUR 5 worden niet 

uitgekeerd. 

Kosten Er zijn geen bijkomende openings-of beheerskosten van toepassing op de KIR Rekening. 

Infofiche 
ABN AMRO Kapitaal Index Rekening 
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Fiscaliteit Voor Belgische rijksinwoners / natuurlijke personen zijn de inkomsten uit dit spaarproduct onderworpen 

aan de roerende voorheffing van 30%. Dit is een niet-gereglementeerde spaarrekening in EUR, waarop 

de gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing niet van toepassing is. 

Valuteringsregels De KIR Rekening is een niet gereglementeerde spaarrekening en onderworpen aan volgende regels 

inzake valutering: 

• Indien de cliënt stortingen ten gunste van de KIR Rekening wenst te doen, is de valutadatum de 

verwerkingsdatum plus twee bankwerkdagen. 

• Indien de cliënt opnamen 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 het niet respecteren van deze termijn, verplicht de 

Bank zich ertoe de kosten en de toepassing van deze kosten op voorhand aan de cliënt mee te delen. 

Stortingsvoorwaarden De cliënt geeft de opdracht aan de Bank voor het uitvoeren van stortingen ten gunste van en opnamen 

ten laste van de KIR Rekening. 

 

Bedragen dienen op de zichtrekening te worden ontvangen vóór 10.30 uur Midden-Europese Tijd (MET). 

Vervolgens wordt het bedrag door de Bank overgeboekt naar de KIR Rekening en levert dit interest op vanaf 

de valutadatum van de storting op de KIR Rekening. De bedragen die van de KIR Rekening worden 

afgehaald, leveren geen interest meer op vanaf de dag van de debitering. 

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. 

Debetsaldi Elke KIR Rekening dient steeds een creditsaldo of nul saldo te vertonen. 

 

De Bank heeft het recht maar niet de verplichting om debetstand op de zichtrekening aan te zuiveren 

door het debiteren van de KIR Rekening. 

Rekeningafschriften De Bank bezorgt de rekeningafschriften aan de cliënt in de vorm (elektronisch of per post) en met de 

periodiciteit gekozen door de cliënt voor de desbetreffende rekening. 

Depositogarantie De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de 

depositobeschermingsregeling ten belope van EUR 100.000 per persoon en per bank. ABN AMRO Bank 

N.V. is aangesloten bij het verplichte wettelijke Nederlandse depositogarantiestelsel dat, een maximale 

vergoeding van EUR 100.000 per persoon per bank (ongeacht het aantal rekeningen) garandeert. Als u 

nog andere rekeningen heeft bij de Bank dan gaat het om de som van die rekeningen en deze is dan tot 

EUR 100.000 beschermd. In het geval van een gezamenlijke spaarrekening geldt dit bedrag per persoon. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de volgende website: www.dnb.nl/system/register.jsp. 

Klachten Met eventuele klachten kan u terecht bij privatebanking@be.abnamro.com. Indien het geschil langs die 

weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - 

Beleggingen (www.ombfin.be).   

 

 
 Deze productvoorwaarden zijn correct op datum van 12/09/2018 en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
WAARSCHUWING 
 
Dit document werd verdeeld in België door ABN AMRO Bank N.V., met maatschappelijke zetel te 1082 PP Amsterdam (Nederland), Gustav 
Mahlerlaan 10, Handelsregister K.v.K. Amsterdam nummer 34334259, handelend via haar Belgisch bijkantoor, gevestigd te 2600 Berchem, 
Roderveldlaan 5 bus 4, RPR Antwerpen, BTW BE 0819.210.332 ("ABN AMRO").  ABN  AMRO is in Nederland vergund als financiële 
dienstverlener (beleggingen, kredieten en bemiddeling in verzekeringen) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder prudentieel 
toezicht  van de Europese Centrale Bank (ECB) in nauwe samenwerking met De Nederlandse Bank (DNB). Haar Belgisch bijkantoor staat 
eveneens onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)  en de Nationale Bank van België (NBB). ABN AMRO 
staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringstussenpersoon onder het vergunningsnummer 12020215 zoals toegekend door de AFM. Meer 
details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.abnamroprivatebanking.be. 
 

 

http://www.abnamroprivatebanking.be/

