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WETTELIJKE BEPALINGEN 

 
Percentage op jaarbasis. Santander Consumer Bank behoudt zich het recht voor dit op elk moment te 
wijzigen. De getrouwheidspremie die van kracht is op het moment van de storting of bij het begin van 
een nieuwe periode, blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd. 

 
De Vision- en Vision+-rekeningen zijn onderworpen aan de geldende roerende voorheffing. Er hoeft 
geen roerende voorheffing betaald te worden op de eerste schijf aan rente (tot een bedrag van €  940 
voor het inkomstenjaar 2018), beschouwd per rekening, per natuurlijk persoon die in België 
gedomicilieerd is en per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld voor gezamenlijke rekeningen op de naam 
van getrouwde koppels of wettelijk samenwonenden (wat neerkomt op een maximum van € 1.880 voor 
het inkomstenjaar 2018). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor de rente die hoger ligt dan dit 
maximumbedrag. Deze voorheffing wordt automatisch ingehouden door Santander Consumer Bank. 
Indien een klant over meerdere spaarrekeningen beschikt, is hij verplicht de rente boven het 
maximumbedrag, die niet onderworpen werd aan roerende voorheffing, te vermelden in zijn 
belastingaangifte. 

 
Elke wijziging (met inbegrip van de basisrente en de getrouwheidspremie) zal gepubliceerd worden op 
de website www.santanderconsumberbank.be en in het document  essentiële spaardersinformatie 
Vision voor de Vision rekening en het document  essentiële spaardersinformatie Vision+ voor de 
Vision+ rekening en zal meegedeeld worden aan de klanten, hetzij via e-mail, hetzij via de beveiligde 
inbox. 

 
De spaarrekeningen Vision en Vision+ zijn producten en diensten aangeboden door Santander 
Consumer Bank NV en dit uitsluitend via de beveiligde website: www.santanderconsumerbank.be 

 
Santander Consumer Bank behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden, de voorwaarden 
en tarieven en de producten te allen tijde aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 

 
Voor meer informatie: 

 
 Algemene voorwaarden 
 Tarieven en interestvoeten 
 Essentiële spaardersinformatie voor een Vision spaarrekening 
 Essentiële spaardersinformatie voor een Vision+ spaarrekening 
 Informatiefiche over de depositobescherming 
 Bijzondere voorwaarden betreffende de verwerking van mijn persoonlijke gegevens (Privacy 

policy) 
 

 
 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling geniet de spaarder van 
de wettelijke depositogarantie ten belope van 100.000,00 EUR per persoon en per bank. Voor het 
bedrag boven 100.000,00 EUR loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij 
worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in). Voor meer informatie:  
http://garantiefonds.belgium.be/nl. 

 
Onze bank maakt gebruik van de handelsmerken Santander Consumer Bank, Vision en Vision+. 
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