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Termijndeposito 
verhandeld door Argenta Spaarbank nv 
Het Belgische recht is van toepassing. 

 
Informatiefiche 
Met een termijndeposito kun je sparen aan een vaste rentevoet. Daar staat wel tegenover dat je 
geld een tijdje vaststaat. Er zijn looptijden beschikbaar van drie, vier of vijf jaar. Je kiest zelf welke 
het best bij jou past. Het rendement is afhankelijk van de looptijd van je contract en is 
gegarandeerd 

Lees deze infofiche aandachtig vóór u besluit geld te plaatsen in een Termijndeposito. 
1. Voorwaarden 
- Minimum bedrag bij plaatsing: 250 euro 
- Maximum bedrag: /  

Het geplaatste kapitaal is tijdens de overeengekomen periode niet beschikbaar en wordt 
bij het verstrijken van de periode terugbetaald. het verstrijken van de periode terugbetaald. 

2. Actuele looptijden en rentvoeten 
Looptijd   Brutorente   Nettorente 

- 3 jaar    2,65 %    1,86 % 
- 4 jaar     2,65 %    1,86 % 
- 5 jaar    2,70 %    1,89 % 
3. Rekeningvergoeding 
Een Termijndeposito heeft een vaste bruto rentevoet voor de volledige looptijd van het 
contract. Je hebt recht op de rente vanaf de dag waarop je geld op de Termijndeposito plaatst 
en zolang het geld blijft staan. Afhankelijk van de gekozen voorwaarden bij de opening van 
de Termijndeposito ontvang je de verworven rente bij het verstrijken van het contract of wordt 
de verworven rente op periodieke basis uitgekeerd. 
Opgelet: Als je je geld vóór het einde van de afgesproken looptijd wenst op te nemen, wordt 
er een kost aangerekend voor de vervroegde terugbetaling (zie punt 3). Bij een vervroegde 
opname kan het uitbetaalde bedrag mogelijk lager zijn dan het gespaarde bedrag. Argenta 
Spaarbank nv is niet verlicht op een verzoek tot vervroegde terugbetaling in te gaan. 
4. Kosten 

- Beheerskosten:  
o Opening: gratis 
o Sluiting op eindvervaldag: gratis 

- Eventuele postverzendingskosten: portokosten 
- Vervroegde terugbetaling 

o Wederbeleggingsvergoeding: 0,60% 
o Forfaitaire verwerkingskost: 0,70% 
De berekeningsmodaliteiten worden toegelicht in het Algemeen Reglement der 
Verrichtingen. 

5. Fiscaliteit 
De roerende voorheffing bedraagt 30% voor elke rentevergoeding en wordt automatisch bij 
de bron ingehouden door uw bank. 
6. Voornaamste risico’s 
Bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder 
het risico jouw spaargeld te verliezen. 
7. Bijkomende informatie 

- Er is geen Essentiële Spaardersinformatie wettelijk verplicht voor dit product.  
- De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de 

Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon 
en per bank. Argenta Spaarbank nv is aangesloten bij het verplichte wettelijke 
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Belgische depositogarantiestelsel. Voor meer informatie daarover wordt verwezen 
naar de volgende website: www.garantiefonds.belgium.be.  

- Neem de contractvoorwaarden door voor je kiest voor dit product. Je kan ze gratis 
verkrijgen bij uw bankagentschap en via www.argenta.be.  

- Als je klachten hebt, kun je die met uw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun 
je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta. Vind je dat Argenta Spaarbank 
nv je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin 
(de Ombudsman in financiële geschillen), North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 
2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be. Je behoudt uite-
raard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 

 
De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 15/03/2023. De fiscale 
regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van 
elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. 
 

Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen  
btw BE 0404.453.574 - Tel.: 03 285 51 11 

 

http://www.garantiefonds.belgium.be/
http://www.argenta.be/
https://www.argenta.be/nl/contacteer-ons/klachten.html

