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Wijziging voorwaarden en rentepercentages particuliere klanten
Waarom berekent RegioBank negatieve rente over mijn positieve (spaar)saldo?
We rekenen vanaf 1 maart 2021 negatieve rente over het saldo boven de €250.000. In Europa
hebben we al langere tijd te maken met negatieve rentes. Daardoor zijn we genoodzaakt rente in
rekening te brengen. Als gezonde bank bewaken we het evenwicht tussen spaargeld en leningen. Het
spaargeld dat we bewaren, lenen we bijvoorbeeld weer uit aan klanten die een hypotheek nodig
hebben. Geld dat we niet uitlenen, zetten we zo veel mogelijk uit bij andere financiële instellingen.
Maar dat kost ons meestal geld. En als we het bij de Europese Centrale Bank (ECB) willen stallen, dan
moeten we daar voor betalen. Omdat er nu veel gespaard wordt, zijn onze kosten hoog. Daarom is
het nodig om negatieve rente te rekenen. Hoe vervelend we dat ook vinden.
Ik ben het niet eens met de wijzigingen in de voorwaarden, kan ik mijn rekening
opzeggen?
Als u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw rekening(en) opzeggen. Doet u dit voor de
ingangsdatum van de voorwaarden? Dan gelden de aangepaste voorwaarden niet voor u.
- Voor uw spaar- en beleggingsrekening gaan de gewijzigde voorwaarden in per 1 januari 2021.
- Voor uw betaalrekening gaan de gewijzigde voorwaarden in per 1 februari 2021.
Waarom zijn de rentes zo laag?
De lage tot negatieve rentes zijn een gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) om
economische groei in Europa te stimuleren. Onder andere via een verlaging van de rente op geld dat
banken bij de ECB lenen en als tegoed hebben staan. Deze rente is negatief en daardoor betalen wij
rente over een gedeelte van ons tegoed bij de ECB. Daarnaast zijn de rentes op markten waar wij ons
spaar- en betaaltegoed investeren en geld uitlenen, sterk gedaald en in veel gevallen negatief. Door
deze ontwikkelingen zijn de rentes bij ons de afgelopen jaren ook gedaald.
Ik spaar op dit moment, heeft sparen in de toekomst nog wel zin ?
Sparen blijft zinvol. Een buffer voor onverwachte uitgaven of voor het realiseren van spaardoelen is
belangrijk.

