Kasbons Renta Gamma

Specificaties
Type product

Kasbon met kapitalisatie van de interesten. Het is een financieel instrument uit de categorie obligaties
uitgegeven door Crelan N.V. De Belgische wetgeving is van toepassing.

Doelgroep

Natuurlijke personen en zelfstandigen

Voorwaarden

Titularis zijn van een zichtrekening of een spaarboekje, en een effectenrekening bij Crelan.

Munt

EUR.

Minimumbedrag

125 EUR (nadien met een interval van 1 EUR).

Intekenperiode

Elke bankwerkdag.

Begindatum

Datum van de intekening.

Looptijd

3 jaar (Renta 3) of 5 jaar (Renta 5).

Op vervaldag

Het vrijgekomen kapitaal wordt automatisch op de gemandateerde rekening gestort (zichtrekening of
spaarboekje).

Liquiditeit

De kasbons van Crelan worden terugbetaald op de eindvervaldag. Uitzonderlijk kan de klant een
vervroegde terugbetaling vragen. Crelan behoudt zich het recht voor om deze aanvraag te weigeren of
om ze te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden die rekening houden met de marktomstandigheden
op dat moment, met de afhouding van een vergoeding voor de kosten veroorzaakt door deze aanvraag.
De wederinkoop wordt dus niet gegarandeerd aan de houder en het vervroegd terugbetaalde bedrag
kan lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.

Informatie

Gedetailleerde informatie over het product en de voorwaarden in het Algemeen Reglement van
bankverrichtingen kunnen gratis worden verkregen bij uw agent of via onze website www.crelan.be.
Er is geen document met essentiële informatie beschikbaar voor dit product.

Voor alle infomatie betreffende de verschillende risico's, verwijzen we naar het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken
en risico’s van de financiële instrumenten" die beschikbaar is in uw agentschap.

Opbrengst
Rentevoeten

De rentevoet staat voor de gehele looptijd vast. Tarieven geldig vanaf 26/10/2020.
Bruto rente

Rentebetaling

Netto rente

Renta 3

0,01%

0,01%

Renta 5

0,10%

0,07%

De interesten worden elk jaar gekapitaliseerd. Op de eindvervaldag worden de gekapitaliseerde
interesten gestort op de rekening die daarvoor werd aangeduid (zichtrekening of spaarboekje).

Productscore en Risicoprofiel
Vanaf defensief.
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Kasbons Renta Gamma
Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te
vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere
invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten,
kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger
of lager uitvallen.
Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel
beperkt is tot 100.000 euro per persoon en per bank. Boven dat bedrag van 100.000 euro loopt de
spaarder, in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling, het risico zijn
spaargeld te verliezen of kan de spaarder worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in
aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling
Informatiefiches productscore Crelan

Kosten
Instapkosten

Geen kosten.

Uitstapkosten op
eindvervaldag

Geen kosten.

Bewaring

Gratis bewaring op een effectenrekening Crelan. Voor de beheerkosten geldig voor een effectenrekening
zie tarieflijst in het agentschap of via www.Crelan.be.

Fiscaliteit
Algemeen

De fiscale behandeling is naast de individuele omstandigheden van de cliënt, ook afhankelijk van de
Belgische wetgeving.

Roerende Voorheffing

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing die momenteel 30%
bedraagt. Niet-verblijfhouders kunnen d.m.v. een attest een vrijstelling genieten.

Informatie-uitwisseling

De Europese Richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003, de zogenaamde "Europese Spaarrichtlijn", is alleen
van toepassing op rentebetalingen aan natuurlijke personen met fiscale woonplaats in een andere
EU-Lidstaat (dan België) of in een afhankelijk of geassocieerd gebied. Informatie met betrekking tot
deze rente-uitbetalingen wordt sinds 1 januari 2010 gerapporteerd aan de Belgische overheid, die
vervolgens deze informatie overmaakt aan de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke
gerechtigde. Meer info kan verkregen worden in de agentschappen.

Klachten
Bij klachten kan u contact opnemen met de klachtendienst van Crelan, ANT10103, Sylvain Dupuislaan
251, 1070 Brussel. Indien u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in
financiële geschillen, Ombudsfin vzw – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 – 1000 Brussel
(www.ombudsfin.be).

Belangrijke informatie
Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een
samenvatting van de kenmerken van het product. Ze kent geen bijkomende rechten toe aan de cliënteel. De informatie in deze
productfiche was geldig op het ogenblik waarop ze werd opgesteld, maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit
product en de voorwaarden is te vinden in het Algemeen Reglement der Verrichtingen. U kunt deze informatie verkrijgen via uw
Crelankantoor of via de website www.Crelan.be. De financiële dienst wordt verricht door Crelan N.V. Deze productfiche is onderworpen
aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijk uitgever: Crelan N.V. Sylvain
Dupuislaan, 251, 1070 Anderlecht, België. IBAN BE20 1039 9997 1856, BTW BE 0205.764.318 – RPR Brussel.
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