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De targetrekening: termijnrekening met kapitalisatie van intresten 
 
Deze rekening heeft het doel de titularis van de rekening een groter rendement te bezorgen 
dan de overige termijnrekeningen bij CKV door kapitalisatie van intresten. De targetrekening 
is dan ook ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en waarbij u een hoger 
rendement nastreeft. Bij de targetrekening wordt de intrest op de eindvervaldag samen met 
het belegde kapitaal uitbetaald. De intrestvoet wordt bepaald bij de inschrijving en blijft vast 
gedurende de volledige looptijd van de rekening. Deze looptijd wordt vastgelegd bij het 
openen. De volgende looptijden zijn mogelijk: 
 

• 2 jaar 

• 3 jaar 

• 5 jaar 

• 7 jaar 

• 8 jaar 

• 10 jaar 
 
Bij een targetrekening heeft u recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal 
(exclusief eventuele kosten) op vervaldag. Met een termijnrekening zet u uw geld voor een 
bepaalde periode vast. Tijdens deze looptijd kunt u geen geld opnemen. Indien u de 
termijnrekening toch vroegtijdig wenst te beëindigen, dient u hiervoor een vergoeding te 
betalen (zie algemene prospectus tarieven). Het is dus niet zeker dat u het startkapitaal zal 
recupereren. U kan op elk moment intekenen op een termijnrekening.  
 
Alle rentevoeten van CKV zijn op jaarbasis. Wanneer u een termijnrekening opent, wordt het 
rendement vastgelegd bij het openen van de rekening. Dit blijft behouden voor de volledige 
looptijd.  CKV kan dagelijks zijn rentes aanpassen voor nieuwe termijnrekeningen volgens de 
marktevoluties. Het rentetarief is steeds beschikbaar op onze website.   
 
De rente is afhankelijk van de gekozen termijn: 
 

Looptijd Bruto rendement Nettorendement* 

2 jaar 1,50 % 1,05 % 

3 jaar 2,75 % 1,925 % 

5 jaar 3,00 % 2,10 % 

7 jaar 3,10 % 2,17 % 

8 jaar 3,15 % 2,205% 

10 jaar 3,25 % 2,275 % 

 
*Er geldt een bevrijdende Roerende Voorheffing van 30 %.  
 
Voor intekeningen vanaf 250.000,00 euro ontvangt u een toeslag van 0,25% op jaarbasis.  
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De targetrekening: uw veiligheid 
 
De targetrekening betekent voor de belegger veiligheid. Het is immers geen 
beleggingsfonds, dat huist in een afzonderlijke juridische entiteit (in het buitenland), maar 
een termijnrekening die rechtstreeks bij de bank wordt geopend. Bijgevolg zijn ook geen 
toetredingskosten verschuldigd. Net zoals bij een spaarrekening of een kasbon behoort uw 
belegging tot de werkmiddelen van de spaarbank. 
 
CKV is deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel. 
 
In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de 
spaarder, boven het bedrag van € 100.000,00 dat valt onder de depositogarantie, het risico 
zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting 
in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling. 
 
 

De targetrekening: praktische werking 
 
Een targetrekening kan kosteloos worden geopend bij de spaarbank of bij één van haar 
gevolmachtigde agenten.  Er zijn geen beheerskosten verschuldigd. 
 
Consulteer steeds het algemeen reglement der verrichtingen, de algemene prospectus 
tarieven, de informatiefiche over de depositobescherming en het reglement van de 
targetrekening op onze website, www.ckv.be, voorafgaand aan het openen van een 
rekening.  U kan hiervan ook een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV deposito agent. 
Opgelet, voor de CKV-Termijnrekeningen is geen essentiële spaardersinformatie of 
informatiefiche beschikbaar. 
 
Bij inschrijving wordt steeds een spaarrekening geopend bij de bank. Hiertoe wordt een 
openingsformulier opgemaakt en ondertekend door de inschrijver die optreedt als 
rekeninghouder. Op de spaarrekening kunnen volmachten worden opgenomen. De 
eigenlijke inschrijving gebeurt aan de hand van een inschrijvingsformulier waarop de 
gegevens zoals o.m. het bedrag en de looptijd worden vermeld. Omwille van de 
witwasreglementering dient de spaarbank steeds over een kopie van de identiteitskaart te 
beschikken van alle betrokken personen (titularissen, vertegenwoordigers, volmachthouders 
en uiteindelijke begunstigden) en dienen alle overige stukken zoals vermeld in het 
openingsformulier aan CKV te worden overgemaakt. 
 
Het minimaal inschrijvingsbedrag bedraagt 100 euro en veelvouden van 100 euro. 
De gelden brengen rente op vanaf de werkdag die volgt op de storting. 

http://www.ckv.be/
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De uitkering, integraal op de eindvervaldag, gebeurt op de gekoppelde spaarrekening van de 
titularis. Deze valt steeds op dezelfde dag van de inschrijving of de eerstvolgende 
bankwerkdag. 
Het bedrag van de uitkering ligt vast en wordt uitgedrukt in een jaarlijkse intrestvoet. Bij de 
targetrekening wordt het rendement gekapitaliseerd (kapitalisatievoet vermeld in het 
algemene prospectus). 
 
De uitkering van intresten is onderworpen aan de roerende voorheffing welke door de 
spaarbank automatisch wordt afgehouden. 
 
Na ontvangst en verwerking van de documenten door de spaarbank ontvangt U per post een 
bevestigingsbericht in de vorm van een rekeninguittreksel waarop alle kenmerken vermeld 
staan. Tijdens de looptijd van de targetrekening ontvangt U verder geen rekeninguittreksels 
meer van de spaarbank. 
 
 
 

De targetrekening: verdere vragen 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de dienst deposito’s van Centrale Kredietverlening 
NV (E-mail: directbank@ckv.be). 
 
Met eventuele klachten kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be).  Indien 
het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman in 
financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel 
(www.ombudsfin.be). 
  
 
Uw gevolmachtigde agent:   

mailto:klachten@ckv.be

