Renteoverzicht Sparen Particulieren

Renteoverzicht
Internet Spaarrekening en Top-Interest rekening - variabele rente

Geldig per 03.10.2020; rentewijzigingen voorbehouden

Dagelijks opvraagbaar		
Inleg vanaf

€ 1,–

0,00 % p.j. voor alle klanten

Maximum inleg

€ 1.000.000,–

Kosten rekening of opname

geen kosten

Kosten spoedoverboeking

€ 8,–

Termijndeposito - vaste rente

(jaarlijkse rentebijschrijving)

Geldig per 03.10.2020; rentewijzigingen voorbehouden

12 maanden

0,01% p.j.

18 maanden

0,01 % p.j.

2 jaar

0,10 % p.j.

3 jaar

0,20 % p.j.

4 jaar

0,25 % p.j.

5 jaar

0,45 % p.j.

7 jaar

0,10 % p.j.

10 jaar

0,05 % p.j. Maandelijkse rentebetaling mogelijk

Minimum inleg bedraagt € 2.500,-. Maximum inleg bedraagt € 1.000.000,-.
Voor deposito's vanaf 12 maanden wordt de rente jaarlijks uitgekeerd op uw spaarrekening. Bij termijndeposito's van
7 en 10 jaar heeft u de mogelijkheid de rente maandelijks op uw spaarrekening te laten storten. De minimum inleg bij
deposito’s met maandelijkse rentebetaling bedraagt € 20.000,-.
Uw spaarrekening bij Credit Europe Bank geldt als afwikkelrekening voor uw deposito’s. Vul daarom het
aanvraagformulier in.
Online Banking/Tele-Banking
Met uw persoonlijke Klantnummer en PIN code heeft u de mogelijkheid om opdrachten direct schriftelijk, per fax,
telefonisch of via internet (24 uur per dag/7 dagen per week) aan ons door te geven.
Deposito opdrachten
Via Online Banking kunt u ook deposito opdrachten opgeven. U kunt uw opdrachten ook telefonisch aan ons doorgeven.
Onze medewerkers van ons Service Center (020) 31 21 230 zijn u graag van dienst op werkdagen van maandag t/m
vrijdag van 09:00-17:30 uur.
Net als alle erkende banken in Nederland staat Credit Europe Bank N.V. onder toezicht van De
Nederlandsche Bank N.V. Daarnaast neemt Credit Europe Bank N.V. deel aan het depositogarantiestelsel.
Wij verwijzen u naar onze website www.crediteurope.nl.
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