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LANDBOUWKREDIET EN CENTEA LANCEREN
STEP-UP WINNER SPAARREKENING
TIJDELIJK AANBOD VAN 15 APRIL TOT 15 JUNI 2012
SPAAR- EN BELEGGINGSACTIE
Van 15 april tot 15 juni 2012 zetten Landbouwkrediet en haar dochter Centea enkele spaar- en
beleggingsproducten in de kijker.
Enerzijds lanceert de bank de Step-up Winner Spaarrekening, anderzijds geldt er een verhoogde
rente op de Super5-kasbon (Klimmersbon 5 jaar bij Centea).
DE STEP-UP WINNER SPAARREKENING
De Step-Up Winner spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening waarbij zowel de
basisrente als de getrouwheidspremie voor de eerste 3 jaar gekend zijn.
Het grote voordeel van deze spaarrekening is dat de spaarder 100% zekerheid heeft over het
rendement op zijn spaargeld voor de eerste 3 jaar en dat terwijl zijn geld beschikbaar blijft.
De basisrente op deze rekening bedraagt 1,50% gedurende de eerste drie jaar. De
getrouwheidspremie bedraagt 0,30% in het eerste, 0,70% in het tweede en 1% in het derde jaar.
Natuurlijke personen kunnen een Step-up Winner Spaarrekening openen en er op sparen tijdens
de actieperiode van 15 april tot 15 juni 2012. De voorwaarde om van dit aanbod te genieten is dat
het ingelegde bedrag nieuw geld is.
Na 15 juni kan de spaarder niet meer verder sparen op de rekening. Het ingelegde bedrag blijft
wel altijd beschikbaar. Uiteraard hebben opnames van de rekening een invloed op de toekenning
van de getrouwheidspremie.
Renteoverzicht Step-Up Winner Spaarrekening
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De vermelde rentevoeten zijn brutotarieven op jaarbasis. De rentevergoeding geniet een
vrijstelling van roerende voorheffing voor een bedrag van 1 830 euro per belastingplichtige voor
het inkomstenjaar 2012. Deze rentevoeten worden toegepast behoudens in het geval van
wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende het gereglementeerd sparen of betreffende de
rentevoet.
Landbouwkrediet en Centea behouden zich ook het recht voor om de actie vervroegd af te
sluiten.
EXTRA AANTREKKELIJK RENDEMENT VOOR SUPER 5 EN KLIMMERSBON 5 JAAR

Tegelijkertijd zetten Landbouwkrediet en Centea hun kasbons op 5 jaar met een progressieve
rentevoet in de kijker met een rentevoetverhoging.
De Super 5 (Landbouwkrediet) en de Klimmersbon 5 jaar (Centea) zijn kasbons met een
jaarlijkse coupon en een stijgend rentepatroon tijdens de looptijd.
De nieuwe promotionele rentevoorwaarden op de Super 5 en de Klimmersbon stemmen overeen
met een bruto actuarieel rendement van 3,10%.
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Deze rentevoeten kunnen tijdens de duurtijd van de actie gewijzigd worden in functie van de
marktomstandigheden.
Landbouwkrediet en Centea behouden zich ook het recht voor om de actie vervroegd af te
sluiten.
Bijlagen: het actiereglement voor de Step-Up Winner Spaarrekening

Over de Groep Landbouwkrediet
De Groep Landbouwkrediet is samengesteld uit vijf entiteiten: de coöperatieve bank Landbouwkrediet en haar vier
dochters, Landbouwkrediet Verzekeringen, de nichebank Europabank, de onlinebank Keytrade Bank en Centea.
Landbouwkrediet is een solide bank die een ruim aanbod aan bancaire en verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt.
De Groep Landbouwkrediet kan rekenen op de inzet van twee sterke aandeelhouders, de Belgische coöperatieve
Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50%), en het Franse Crédit Agricole (50%), met de Regionale Kassen Crédit Agricole
Nord de France en Crédit Agricole Nord Est en Crédit Agricole SA, die Landbouwkrediet steunen in de realisatie van
zijn ambities.
Groep Landbouwkrediet = 3.920 medewerkers, 955 agentschappen, 1.207.000 klanten, 207.860 coöperatoren.
www.landbouwkrediet.be
www.centea.be
www.europabank.be
www.keytradebank.com
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