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Reglement van de Relaxrekening 
(termijndeposito) van Centrale Kredietverlening 

N.V. via het Savedo Internetplatform 1 

 Regulations of the ‘Relaxrekening’ (term deposit) 
of Centrale Kredietverlening N.V. via the  

Savedo Internet Platform 1 
   

I. CENTRALE KREDIETVERLENING N.V. (“CKV“) - SPAARBANK 
VAN BELGISCHE OORSPRONG 

 
MANNEBEEKSTRAAT 33 – 8790 WAREGEM – directbank@ckv.be – 
BE0400.040.965. Kredietinstelling erkend door de Nationale Bank van 
België (“NBB”) – deelnemer aan het Belgische depositogarantiestelsel. 
Voor meer informatie raadpleeg www.savedo.nl – alle CKV 
spaarproducten vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.  
 

RELAXREKENING 

 I. CENTRALE KREDIETVERLENING N.V. (“CKV”) - SAVINGS 
BANK OF BELGIAN ORIGINS 

 
MANNEBEEKSTRAAT 33 – 8790 WAREGEM – directbank@ckv.be – 
BE0400.040.965. Credit institution licensed by the National Bank of 
Belgium ("NBB") - participant in the Belgian deposit guarantee scheme. 
For more information, consult www.savedo.nl - all CKV savings products 
are governed by Belgian law. 
 

RELAX ACCOUNT 
   

II. TERMIJNREKENING MET JAARLIJKS RENDEMENT 
 
De relaxrekening heeft het doel de titularis van de rekening een jaarlijks 
rendement te bezorgen. Bij de relaxrekening wordt de intrest jaarlijks 
uitbetaald. Een relaxrekening is dan ook ideaal voor geld dat de Klant 
voor een langere termijn kan missen en waarbij de Klant zichzelf jaarlijks 
een extra inkomen wilt geven.  
De volgende looptijden zijn mogelijk: 

• 1 jaar 
• 2 jaar 
• 3 jaar 
• 4 jaar 
• 5 jaar 
• 7 jaar 
• 8 jaar 
• 10 jaar 

 
Bij een relaxrekening heeft de Klant recht op volledige terugbetaling van 
het belegde kapitaal op vervaldag. Het rendement wordt vastgelegd bij 
het openen van de relaxrekening en blijft behouden voor de volledige 
looptijd. Alle rentevoeten van CKV zijn op jaarbasis. 

 II. TERM DEPOSIT WITH ANNUAL INTEREST PAYOUT 
 
The relax account has the purpose of providing the owner of the account 
with an annual return. With the relax account, the interest is paid out 
annually. A relax account is therefore suitable for funds that the Client 
does not need for a longer term and where the Client seeks to provide 
himself with an extra income annually. 
The following terms are possible: 

• 1 year 
• 2 years 
• 3 years 
• 4 years 
• 5 years 
• 7 years 
• 8 years 
• 10 years 

 
With a relax account, the Client is entitled to full repayment of the 
principal at maturity date. The return is recorded when opening the 
relaxation account and is retained for full term. All interest rates of CKV 
are on an annual basis. 

   

III. VEILIGHEID 
 
De relaxrekening betekent voor de belegger veiligheid. Het is immers 
geen beleggingsfonds, dat huist in een afzonderlijke juridische entiteit, 
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 de 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.   

 III. SECURITY 
 
The relax account means security for the investor as it is not an 
investment fund, located in a separate legal entity, but a term deposit 
opened directly with the bank. Consequently, no entry fees are due. As 
with a savings account or a cash deposit, the investment belongs to the 
savings bank's working capital. 
 
 
CKV is a participant in the Belgian deposit guarantee scheme. In case of 
bankruptcy or risk of bankruptcy of the financial institution, the saver 
runs the risk, for the amount exceeding the € 100,000.00 covered by the 
deposit guarantee, of losing his savings or he may be subjected to a 
reduction / conversion in shares (Bail-in) of that amount of the claim he 
has on the financial institution. 

   

                                                           
1 Voor de eenvoud en leesbaarheid, wordt aan de Klant gerefereerd in de mannelijke vorm. 
1 For simplicity and readability, the Client is referred to in the masculine form. 

http://www.savedo.nl/
http://www.savedo.nl/
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IV. PRAKTISCHE WERKING 

 
Een relaxrekening kan kosteloos worden geopend via Savedo.  Er zijn 
geen beheerskosten verschuldigd. 
 
Consulteer steeds de Verklaringen van de Aanvraag, de Algemene 
Voorwaarden van Centrale Kredietverlening N.V. voor 
Termijndeposito‘s via het Savedo Internetplatform,  het Reglement van 
de Relaxrekening (termijndeposito) van Centrale Kredietverlening N.V. 
via het Savedo Internetplatform en het Informatiefiche over de 
depositobescherming op www.savedo.nl voorafgaand aan het openen 
van een deposito. De Klant kan hiervan ook een kosteloos electronisch 
afschrift bekomen bij Savedo. 
 
Bij aanmelding wordt steeds een deposito-contract gesloten met de 
bank. Hiertoe wordt een online openingsformulier opgemaakt en 
bevestigd door de Klant die optreedt als rekeninghouder. De eigenlijke 
Aanvraag gebeurt aan de hand van een online aanvraagformulier op 
savedo.nl waarop de gegevens zoals o.m. het bedrag en de looptijd 
worden getoond en bevestigd. Omwille van de witwasreglementering 
dient de spaarbank steeds over een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) te beschikken van de Klant en 
dienen alle overige documenten zoals gevraagd in het openingsproces 
via Savedo aan CKV te worden overgemaakt. 
 
De minimale inleg bedraagt 5000 euro. De gelden brengen rente op 
vanaf de werkdag die volgt op de storting op de rekening van CKV. De 
uitkering op de tussentijdse vervaldagen en op de eindvervaldag 
gebeurt op de gekoppelde Savedo-rekening van de Klant. De 
vervaldagen vallen steeds op dezelfde dag van de storting op de 
rekening van CKV of de eerstvolgende Werkdag. 
 
Het bedrag van de uitkering ligt vast en wordt uitgedrukt in een jaarlijkse 
intrestvoet. De uitkering van intresten is onderworpen aan eventuele 
roerende voorheffing welke door de spaarbank automatisch wordt 
afgehouden indien de Klant niet op tijd het Attest Roerende Voorheffing 
niet-inwoners beschikbaar stelt aan de bank. 
 
Na ontvangst en verwerking van de documenten door de spaarbank, 
ontvangt de Klant een electronisch bevestigingsbericht in de vorm van 
een rekeninguittreksel waarop alle kenmerken vermeld staan. Tijdens 
de looptijd van de relaxrekening ontvangt de Klant verder geen 
rekeninguittreksels meer van de spaarbank. 

 IV. PRACTICAL EXECUTION 
 
A relax account is opened free of charge via Savedo. There are no 
management fees due. 
 
Always consult the Declarations of the Application, the General Terms 
and Conditions of Centrale Kredietverlening N.V. for Term Deposits via 
the Savedo Internet Platform, the Regulations of the ‘Relaxrekening’ 
(term deposit) of Centrale Kredietverlening N.V. via the Savedo Internet 
Platform Platform and the Information Sheet about deposit guarantee 
on www.savedo.nl prior to opening a deposit. The Client can also obtain 
free electronic copies hereof from Savedo. 
 
 
Upon application, a deposit agreement is closed with the bank. To this 
end, an online opening form is drawn up and confirmed by the Client 
who acts as the account holder. The actual Application will be done by 
means of an online application form on savedo.nl which displays and 
confirms the data such as the principal and term. For the purpose of anti-
money laundering regulation, the savings bank must always be in 
possession of a copy of a valid ID (passport or ID card) of the Client and 
all other documents as requested during the application process shall be 
provided via Savedo to CKV. 
 
 
The minimum principal is 5000 euros. The funds will accrue interest from 
the Business Day following the transfer to the CKV account. The payout 
on the anniversaries and on the maturity date is made to the linked 
Savedo Account of the Client. The anniversaries are always on the same 
day of the transfer to the CKV account or the next Business Day. 
 
 
The amount of the payout is fixed and is expressed in an annual 
interest rate. The payout of interest is subject to potential withholding 
tax which is automatically deducted by the savings bank if the Client does 
not make the Withholding Tax Declaration Non-Residents available to 
the bank in due time. 
 
After receipt and processing of the documents by the savings bank, the 
Client receives an electronic confirmation in the form of a Statement 
listing all the features. During the term of the relax account, the Client 
will no longer receive Statements from the savings bank. 

   

V. VERDERE VRAGEN 
 
Heeft de Klant nog vragen, dan kan deze terecht bij de Savedo 
Klantenservice. 
 
Met eventuele klachten kan de Klant tevens terecht bij de Savedo 
Klantenservice.  Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan 
de Klant een beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, 
North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel 
(www.ombudsfin.be) 

 V. FURTHER INQUIRIES 
 
If the Client has any further inquiries, he can contact the Savedo 
Customer Service. 
 
In case of complaints, the Client can also contact the Savedo Customer 
Service. If the dispute is not resolved via that way, the Client can appeal 
to the Ombudsman in financial disputes, North Gate II, King Albert II 
Avenue 8, Bus 2, 1000 Brussels (www.ombudsfin.be) 
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