Sparen voor
uw kleinkinderen
Hoe pakt u het aan?

Wie rondvraagt in zijn omgeving, zal
snel merken dat veel grootouders
sparen voor hun kleinkinderen.
Sommigen sparen voor een concreet
doel, anderen sparen vooral om
gerust naar de toekomst te kunnen
kijken. We geven 5 redenen waarom
ook u best nu al start met sparen voor
uw kleinkind.

1. Sparen voor een grote aankoop
Het is ontroerend om te zien hoe die benjamin zwalpend
de eerste meters fietst. Maar kleine kindjes worden snel
groot en voor u het weet, zijn ze de trotse eigenaar van
een rijbewijs. Door nu al te sparen, wordt de aankoop van
een bromfiets of een auto een pak minder zwaar.

2. Sparen voor de studies
Het is algemeen geweten dat studeren duur is. Inschrijvingsgeld en studieboeken kosten flink wat geld. Als uw kleinkind
dan ook nog graag op kot wil gaan of in het buitenland wil
studeren, komt een extra spaarpotje zeker goed van pas.

3. Sparen voor onvoorziene omstandigheden
U weet vandaag niet wat morgen zal brengen. Door nu al
te sparen voor uw kleinkind, kunt u met een gerust hart
afwachten wat de toekomst brengt. Zo hoeft geld geen
probleem te vormen als uw kleinkind later een unieke
kans krijgt of met een vervelende tegenvaller moet afrekenen.

4. Sparen voor de aankoop van een woning
Het was de voorbije jaren geregeld in het nieuws: de vastgoedprijzen swingen steeds meer de pan uit. Jongeren hebben
vandaag een groot budget nodig om een woning te kopen.
Door nu al te sparen, kunt u uw oogappel later helpen om
de woning van zijn dromen te kopen.

5. Sparen als vorm van zakgeld
Grootouders vinden het belangrijk dat hun kleinkinderen
verstandig met geld leren omgaan. Een deel van het zakgeld
kan op een spaarrekening gestort worden. Zo leren kinderen
al van jongs af aan om op een verantwoordelijke manier met
geld om te springen, terwijl u een oogje in het zeil houdt.
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Hoe spaar ik voor
mijn kleinkinderen?
Als u nu al met sparen start, dan kunt u uw oogappels over enkele jaren
een mooi bedrag schenken. Maar hoe spaart u best voor uw kleinkinderen?
Kiest u voor een spaarrekening of een beleggingsplan? We zetten alle
mogelijkheden op een rijtje.

Spaarrekening

Beleggingsplannen

Het spaarboekje, de vaste waarde voor wie wil
sparen! Als spaarder kunt u kiezen tussen een
gereglementeerde of een niet-gereglementeerde
spaarrekening.

Een beleggingsplan is een alternatief voor de
klassieke spaarrekening. Er zijn verschillende
beleggingsplannen voor jongeren op de markt,
deze starten vaak al vanaf een maandelijkse
bijdrage van € 25. Hoe jonger u start met sparen
voor uw kleinkind, hoe steviger het kapitaal
kan aangroeien. Hou er wel rekening mee dat
beleggen altijd een risico inhoudt.

Bij een gereglementeerde spaarrekening wordt
de interest gedeeltelijk vrijgesteld van belastingen.
Bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen betaalt
u belastingen op uw volledige interest. Vergelijk
de verschillende spaarrekeningen op de markt
en kies voor de formule die best bij u past.
Bekijk zeker de specifieke geboorte- of jongerenspaarrekeningen: bij bepaalde banken krijgt u
op dergelijke rekeningen hogere rentes. Hou er
wel rekening mee dat enkel de ouders of de
wettelijke voogd een rekening op naam van het
kind kunnen openen.

Spaarplan
Een spaarplan is perfect voor wie op regelmatige
tijdstippen wil sparen voor de kleinkinderen. Bij
een spaarplan wordt maandelijks via een doorlopende opdracht een bedrag op de rekening
gestort. Lees wel goed de kleine lettertjes: bij
spaarplannen staat er een limiet op de bedragen
die u maandelijks mag storten.

Voorhuwelijkssparen
Naast banken zijn er ook enkele ziekenfondsen
waar u als spaarder terecht kunt. Door te starten
met voorhuwelijkssparen als uw kleinkind 14 jaar
is, kunt u rekenen op een mooie rente op het
moment dat uw kleinkind trouwt of wettelijk gaat
samenwonen, of wanneer hij of zij 30 jaar wordt.
Het nadeel van deze formule is dat u jaarlijks
maar een klein bedrag mag sparen (ongeveer
50 euro per jaar). Bovendien beslissen steeds meer
ziekenfondsen om deze optie te laten uitdoven.

Tak 21-verzekeringen
Ook verzekeraars bieden spaarformules aan.
Voor wie wil sparen voor zijn kleinkinderen is
een tak 21-verzekering de meest interessante.
Bij een dergelijke verzekering krijgt u een gegarandeerde basisrente én kunt u eventueel ook
nog een winstdeelneming ontvangen, als de financiële resultaten van de verzekeraar dat toelaten.
Verschillende verzekeringsmaatschappijen
bieden ook formules voor jongeren aan.
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Onze expert aan het woord

Op welke naam zet ik
de spaarrekening voor
mijn kleinkinderen?
Wilt u als grootouder een
spaarrekening openen om later
de kleinkinderen een duwtje in
de rug te geven? Prima plan!
Een belangrijke vraag die u zich
op voorhand moet stellen is: op
wiens naam open ik de spaarrekening? We vroegen het aan
Sara, onze experte.

Als ik spaar voor mijn kleinkind, is het dan niet aangewezen
om de rekening op naam van dat kleinkind te zetten?
Het lijkt inderdaad evident dat de spaarrekening waarop u
spaart voor uw kleinkind, ook op naam van uw oogappel staat.
Als grootouder kunt u echter geen rekening openen op naam
van een minderjarige, dat kan enkel door de wettelijke voogd meestal zijn dit de ouders.
Kan ik dan vragen aan de ouders om een rekening te openen
waarop ik als grootouder kan storten?
Dat kan inderdaad. Maar als u besluit om samen met de ouders
een rekening op naam van uw kleinkind te openen, zijn er twee
punten waar u zeker rekening mee moet houden. Eerst en vooral
moet u beseffen dat als u geld stort op de rekening van uw kleinkind, u dat geld er niet meer kan afhalen. Dat betekent dat uw
kleinkind vanaf zijn 18de verjaardag eigenaar van het geld wordt
en het kan besteden hoe hij dat wil.
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Onze expert aan het woord

Wat is het tweede aandachtspunt?
Ik heb al uitgelegd dat een rekening op naam van het kleinkind enkel kan met toestemming van de ouders. Dit betekent
echter ook dat de ouders volledige toegang hebben tot de
rekening waarop u spaart. Ouders mogen dat geld wel enkel
gebruiken voor zaken die te maken hebben met de opvoeding
van en de zorg voor het kind. Deze twee punten samen maken
toch wel duidelijk dat wie spaart op een rekening op naam
van een kleinkind, eigenlijk geen controle meer heeft over
het geld dat gespaard wordt.

De veiligste optie om te sparen voor
uw kleinkinderen? Een spaarrekening
op uw eigen naam.

Is een spaarrekening op eigen naam dan een betere keuze?
Ja, toch wel. Een spaarrekening op uw eigen naam openen
en daarop het spaargeld voor uw kleinkind storten, is in elk
geval een veiliger optie. U blijft eigenaar van het gespaarde
bedrag en u kiest zelf wanneer u het aan uw kleinkind schenkt.
Het nadeel van deze optie is wel dat, in het geval u plots zou
overlijden, uw kinderen en kleinkinderen erfbelasting moeten
betalen op dat gespaarde bedrag.
Bestaat er nog een andere spaarrekening die grootouders
kunnen gebruiken om te sparen voor hun kleinkinderen?
Sommige banken bieden een spaarrekening met derdenbeding
aan. In dit geval opent u een rekening op eigen naam, maar
duidt u daarnaast nog een derde begunstigde aan, uw kleinkind.
U bepaalt wanneer deze derde begunstigde eigenaar van de
rekening wordt. Zolang u eigenaar bent van de rekening, kunt
u deze periode aanpassen en behoudt u de volledige controle
over het geld. Let wel: er zijn slechts enkele banken die deze
spaarrekeningen aanbieden. ■
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Santander Consumer Bank,
dé partner voor sparende
grootouders
Op zoek naar een spaaroplossing met een mooi rendement voor uw kleinkinderen?
Bij Santander Consumer Bank bent u als spaarder aan het juiste adres.
Bij Santander Consumer Bank hebben we ideale oplossingen in huis voor wie op lange termijn
wil sparen voor zijn kleinkinderen. Start nu met sparen en geef uw oogappels over een paar jaar
een mooi financieel duwtje in de rug.

Online sparen, alleen maar voordelen
Santander Consumer Bank is een online spaarbank.
Daar plukt u als spaarder de voordelen van:

U beheert uw online
spaarrekening zelf.
Geen extra kosten
voor personeel.

Een online spaarrekening van Santander
Consumer Bank opent u
in enkele klikken, waar
u ook bent.
Geen tijdsverlies en
geen verplaatsingen!
Bij een online spaarbank liggen de werkingskosten lager
dan bij banken met een kantorennet. Dat verschil vloeit bij
ons rechtstreeks naar uw spaarrekening terug. Uw online
spaarrekening is bij ons zelfs gratis!
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Jarenlange internationale ervaring
Santander Consumer Bank is een Belgische bank en deel van de
internationale groep Banco Santander, één van de grootste financiële
groepen ter wereld. Grupo Banco Santander bestaat sinds 1857.

Onze missie?

Onze waarden?

Mensen en bedrijven op een gezonde
en duurzame manier laten groeien.

Eenvoudig
Duidelijke online processen
zonder tijdrovende administratie
Persoonlijk
Klantenservice op maat van uw behoefte

Onze visie?

Eerlijk
Transparante producten,
zonder kleine lettertjes

Bouwen aan een verantwoordelijke bank en aan
langetermijn-relaties met klanten, medewerkers,
aandeelhouders en de hele gemeenschap.
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Denkt u eraan om klant te worden bij Santander Consumer Bank?

Wij beantwoorden uw vragen!
We beantwoorden hier enkele van de meestgestelde vragen over onze bank.
Vindt u toch niet wat u zoekt? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Een online bank, is dat wel veilig?
Bij Santander Consumer Bank doen we er alles
aan om de veiligheid van uw spaargeld te garanderen. Zo kunt u enkel geld van uw spaarrekening
naar uw referentierekening overschrijven of
wordt u automatisch afgemeld als u langer dan
15 minuten inactief bent.
Doe er zelf ook alles aan om niet in de val van
internetfraudeurs te trappen. Ga zeker aan
de slag met deze tips:
• Wees op uw hoede als u onverwachts
mailtjes of telefoontjes krijgt: Santander
Consumer Bank zal nooit vragen om beveiligingscodes of persoonlijke informatie
via mail of telefoon door te geven.
• Bescherm uw computer tegen aanvallen
van buitenaf: installeer een spamfilter,
een virusscanner en een firewall. Zorg er
ook voor dat het besturingssysteem en
alle programma’s steeds up-to-date zijn.
Meer tips vindt u op de website van Febelfin.

Hoe hou ik mijn rekeningen bij
Santander Consumer Bank uit elkaar?
Bij Santander Consumer Bank kunt u tot 6 spaarrekeningen per titularis openen. Om de verschillende spaarrekeningen van elkaar te onderscheiden,
kunt u met aliassen werken. Een alias is een
naam die u zelf aan een rekening geeft. Zo kunt
u als aliassen van de verschillende rekeningen
bijvoorbeeld de namen van de kleinkinderen
waarvoor u spaart, gebruiken.
Waar kan ik terecht als er een probleem is?
Op onze website vindt u uitgebreid antwoord op
enkele veelgestelde vragen en kunt u eenvoudig
alle nodige documenten downloaden. Vindt u daar
niet wat u nodig hebt? Dan kunt u altijd bij onze
klantendienst aankloppen. Onze medewerkers
staan elke werkdag van 8.30u tot 19.30u telefonisch of via mail voor u klaar. U bereikt ons
makkelijk op het nummer 02/588 96 26 of via
het contactformulier op onze website.

Hoeveel kost een spaarrekening
bij Santander Consumer Bank?

Kan ik om het even wanneer
geld afhalen van mijn spaarrekening?

Helemaal niets! Onze spaarrekeningen en online
tools zijn volledig gratis. Als klant bij Santander
Consumer Bank hoeft u dus niet bang te zijn
voor verborgen kosten en kleine lettertjes.

Dat kan. Als klant bij Santander Consumer
Bank houdt u zelf de volledige controle over
het bedrag dat u gespaard hebt. Hou er wel
rekening mee dat u enkel kan overschrijven naar
de referentierekening die u bij het openen van
de spaarrekening hebt opgegeven. Vergeet ook
niet dat er in het weekend en op feestdagen geen
overschrijvingen tussen banken mogelijk zijn.
Schrijf het bedrag dat u nodig hebt dus zeker tijdig
naar uw referentierekening over.

Is mijn geld bij Santander Consumer Bank
even veilig als bij een andere Belgische bank?
Ja! Santander Consumer Bank is een Belgische
bank en daardoor wordt iedereen die een
spaarrekening opent bij ons, tot 100.000 euro
beschermd door de Belgische depositogarantie.
Andere Belgische banken genieten van dezelfde
bescherming.

Hoe open ik een spaarrekening
bij Santander Consumer Bank?
U hebt de verschillende spaarrekeningen van
de Belgische banken met elkaar vergeleken en
gekozen voor Santander Consumer Bank?
Dat is goed nieuws! Surf naar onze website en
open vlot een online spaarrekening.
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Contacteer ons

Onze medewerkers staan elke werkdag
van 8.30u tot 19.30u telefonisch
of via mail voor u klaar.
02/588 96 26

www.santanderconsumerbank.be

