21 april 2021

MEDIRECT ME3 SPAARREKENING
Soort rekening

Een niet-gereglementeerde online spaarrekening in euro met een
aantrekkelijke rente, waar uw geld altijd kan worden opgenomen met een
opzegtermijn van drie maanden.

Voor wie is deze rekening
bestemd?

Deze rekening is bestemd voor wie op zoek is naar een aantrekkelijke rentevoet
op een spaarproduct en zijn geld gedurende 3 maanden niet nodig heeft.

Valuta

EUR

Vereisten

Om deze rekening te kunnen aanvragen, moet u:
•
ouder zijn dan 18 jaar
•
in België wonen en in het bezit zijn van een Belgische identiteitskaart of
een verblijfsvergunning
•
beschikken over een IBAN- en BIC-code van een bankrekening op uw
naam, bij een andere bank, die aan uw MeDirect-rekening zal worden
gekoppeld

Looptijd

Minimaal 3 maanden. Deze rekening is geschikt voor spaarders die geen geld
dienen op te nemen binnen een periode van drie maand. Verder is de looptijd
van het product van onbepaalde duur.

Rente

- Rentevoet van 0,23% netto per jaar (bruto 0,33% onderworpen aan 30%
roerende voorheffing) tot 28 juli 2021.
- Rentevoet van 0,16% netto per jaar (bruto 0,23% onderworpen aan 30%
roerende voorheffing) vanaf 28 juli 2021.
Onze rentevoet is een basisrente (geen getrouwheidspremie). De rentevoeten
kunnen wijzigen afhankelijk van de marktomstandigheden en kunnen op elk
moment door MeDirect aangepast worden. De klant wordt hiervan op de
hoogte gebracht via e-mail en beveiligde boodschap.

Renteberekening

De rente wordt berekend op het dagelijkse valutaire saldo op de ME3
Spaarrekening.

Creditering van rente

De rente wordt om de drie maanden gestort, op de laatste werkdag van de
maand (maart, juni, september en december).

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 dat valt onder de depositogarantie.

Hoe een ME3 Spaarrekening
openen?

U dient eerst klant te worden. Vervolledig hiervoor de aanvraagprocedure en
onderteken deze digitaal. Van zodra u klant bent, kunt u via uw beveiligde
website zelf een ME3 Spaarrekening openen. Geen minimumbedrag.

Verrichtingen

U kan op elk momenten stortingen doen. Geld opvragen is steeds mogelijk met
een voorafgaande kennisgeving van 3 maanden.

Kosten

Een ME3 Spaarrekening openen en beheren is volledig gratis. Voor een
overzicht van onze tarieven kan u het document met onze Tarieven en kosten
bekijken.
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Voorwaarden en bijkomende
informatie

Meer details over onze voorwaarden voor de ME3 Spaarrekening vindt u in de
Algemene Voorwaarden van MeDirect.

Klachten

Eventuele klachten kunnen gericht worden:
•
aan complaints@medirect.be in eerste instantie
•
of aan de Consumentenombudsdients: North Gate II, Koning Albert IIlaan 8, bus 1, B-1000 Brussel. Tel: 02/702.52.00 – E-mail:
contact@consumentenombudsdienst.be

Toepasselijk recht

Dit product is onderhevig aan de Belgische wetgeving. Let op dat dit soort
producten geen essentiële informatiedocumenten bij wet vereist zijn.

GOED OM TE WETEN…
Hoe kan ik u laten weten dat ik geld wil afhalen van mijn ME3 Spaarrekening?
U kunt via ons platform voor internetbankieren zelf spaargeld overschrijven van uw ME3 Spaarrekening naar uw
Geldrekening. Drie maanden nadat u online de opdracht ingeeft, wordt het opgevraagde bedrag automatisch
overgemaakt op uw Geldrekening bij MeDirect. U kunt het vandaar overschrijven naar een beleggingsrekening of
andere rekening.
Wat als ik het geld nu nodig heb?
Om geld af te halen van uw ME3 Spaarrekening geldt een vooropzeg van 3 maanden. U kunt via ons platform voor
internetbankieren zelf de opdracht tot overschrijving ingeven. Na drie maanden wordt het opgevraagde bedrag
automatisch overgemaakt op uw Geldrekening bij MeDirect.
Hoeveel rekeningen kan ik aanmaken?
U kan zoveel rekeningen openen als u wil, zonder extra kosten. Mocht u al een rekening hebben, dan is het eenvoudig om
een nieuwe rekening aan te maken en hebben wij geen aanvullende documentatie nodig. U hoeft slechts in te loggen
op uw reeds bestaande account bij MeDirect en de rekening te kiezen die u wil openen.
Waar kan ik hulp krijgen?
Voor hulp kan u ons steeds telefonisch bereiken op het nummer 02 518 0000 van maandag tot en met vrijdag tussen
9u00 en 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 14u00. U kan ons ook e-mailen op info@medirect.be of een bericht sturen
via de beveiligde berichtendienst op onze website.
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