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Brussel,  13 december 2016  

 

Wijzigingen bij KBC-Start2Save en KBC-

Start2Save4 

 
De ECB houdt haar lagerentebeleid in de Eurozone aan. KBC weerspiegelt deze 
situatie vanaf 16 december in haar KBC-Start2Save spaarrekeningen.  
 
De langetermijnrente kende de voorbije weken een stijging, waar de rente op korte en middellange termijn 
op een historisch laag niveau blijft. Zo noteren de OLO-rendementen tot 6 jaar negatief. Op de markten 
blijft de vergoeding op spaarrekeningen dan ook erg sterk onder druk staan. 
 
Net zoals vele financiële instellingen belegt KBC vandaag negatief. De liquiditeiten die niet aangewend 
worden voor kredietverlening worden immers bij de Europese Centrale Bank belegd aan negatieve rentes.  
 
In dit klimaat past KBC de rentevergoeding van de Start2Save (en Start2Save4) aan.  
Vanaf 16 december past KBC de huidige basisrente van 0,60 % aan naar 0,40 % en de getrouwheidspremie 
van 0,15 % naar 0,10 %. 
 
Om dezelfde reden besliste KBC eveneens om vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe spaarrekeningen van dit 
type meer aan te bieden. De klanten kunnen elke maand tot 500 euro blijven sparen op hun bestaande 
Start2Save en Start2Save4 spaarrekening aan deze nieuwe rentevoorwaarden.  
 
Klanten die een hoger rendement zoeken, kunnen een beroep doen op het professioneel beleggingsadvies 
van KBC. Na het bepalen van het beleggingsprofiel kunnen zij beleggen in een ruim gamma 
beleggingsalternatieven.  
 
 
Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/Woordvoerster KBC Groep 
Tel. +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 

 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate communicatie/ 
Woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens 
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 
KBC-persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com of kunnen verkregen worden door 
een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be 
 
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group 
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