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KBC-Doelsparen 

- 

Spaar uw verlanglijstje bij elkaar 
 

Om de cliënten nog makkelijker hun spaardoelen te laten bereiken, lanceren KBC 

en CBC vanaf 1 oktober het KBC-Doelsparen: een primeur voor de Belgische markt 

op vlak van online en mobiel bankieren. Doelsparen laat de cliënten toe om op een 

unieke, eenvoudige en visueel aantrekkelijke manier te sparen voor een specifiek 

doel in hun leven. De cliënt kan zijn spaardoel eveneens delen via zijn 

Facebookaccount en zo aangemoedigd worden – al dan niet ook geldelijk -  door 

zijn vrienden.  

Hoe werkt het?  

De cliënt opent een KBC-Spaarrekening en kan hieraan heel eenvoudig een doel, een 

doelbedrag en een zelfgekozen foto toewijzen; zijn spaarinspanningen kan hij opvolgen 

dankzij een spaarmeter. Het spaardoel kan eveneens met vrienden en familie gedeeld 

worden via de mobile banking app. Kortom met KBC-Doelsparen zet de cliënt zijn 

verlanglijstje om in concrete spaardoelen en ziet hij voor elk doel hoe ver hij staat. Per cliënt 

kunnen maximum vijf rekeningen worden geopend.  

Elk doel kan nauwgezet opgevolgd en beheerd worden: bijsparen, ontsparen, doel wijzigen, 

automatische opdracht invoeren en het doel beëindigen. KBC-Doelsparen is van bij de 

lancering ook beschikbaar in KBC-Mobile Banking op de smartphone (iPhone en Android-

smartphone). Later dit jaar zal er ook een versie voor iPad en Android Tablet beschikbaar 

zijn. 

Wie kan KBC-Doelsparen? 

Alle natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 11 jaar kunnen KBC-Doelsparen openen in 

KBC-Online en KBC-Mobile Banking of in het kantoor. Voor minderjarigen jonger dan 11 jaar, 

kunnen de wettelijke vertegenwoordigers deze rekening openen.  

Tarieven  

Het openen en beheren van de rekening is gratis, de intresten voor KBC-Doelsparen zijn 

dezelfde als voor de KBC-spaarrekening (een gereglementeerd spaarboekje): 1% basisrente 

en 0,25% getrouwheidspremie). 
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Illustraties van KBC-Doelsparen op smartphone en KBC-Online 

 

 

 

 
 


