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Rente Termijnrekening bpost bank stijgt
Als gevolg van de stijging van de langetermijnrente, past bpost bank
vanaf 1 december de rentevoeten aan van zijn Termijnrekeningen. De
stijgende langetermijnrente heeft geen impact op de tarieven van de
bpost bank kredieten. De kortetermijnrente blijft echter historisch laag.
Dit vertaalt zich in een daling van de rentevoeten op de Ritmo
Spaarrekening.

Rentestijging op de lange termijn
Bij een looptijd van 5 jaar stijgt de rentevoet van een Termijnrekening bij bpost
bank van 0,20 naar 0,30 procent. Bij een looptijd van 7 jaar gaat de rente van
0,30 naar 0,40 procent. Voor wie voor een kortere looptijd kiest, verandert er
niets. De Termijnrekening bij bpost bank blijft dus zekerheid bieden dankzij de
vaste en gewaarborgde rentevoet. Positief is ook dat, ondanks de stijging van de
langetermijnrente, de tarieven van kredieten ongewijzigd blijven.
Rentedaling op de korte termijn
Anderzijds blijft de kortetermijnrente op een historische laag punt. Net als andere
banken ziet bpost bank zich genoodzaakt om die evolutie door te trekken naar de
eigen producten. Voor de Ritmo Spaarrekening daalt vanaf 1 december de
basisrente van 0,30 naar 0,20 procent en de getrouwheidspremie van 0,60 naar
0,40 procent.

Over bpost bank
bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige
Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen
van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank
biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere
en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en
voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger
bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is duidelijk”
"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam
van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU)
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