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BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE COCOON SPAARREKENING 
 
 
De Cocoon spaarrekening van bpost bank wordt beheerst door deze bijzondere voorwaarden. 
Voor al wat niet in dit document is bepaald, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Algemene 
Bankvoorwaarden van bpost bank. 
 
De Cocoon spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening overeenkomstig art. 2 van 
het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelasting met 
betrekking tot de vrijstelling van de roerende voorheffing. 
 
De Cocoon spaarrekening is voorbehouden voor fysieke personen jonger dan 40 jaar. Er kan 
door deze personen bovendien slechts 1 Cocoon spaarrekening geopend worden op hun 
eigen naam. Het is niet mogelijk een Cocoon spaarrekening te openen op naam van 
meerdere personen.  
 
Artikel 1 - Beschrijving 
bpost bank biedt aan haar cliënten een spaarrekening aan, die werkt in euro en volgens de 
hierna beschreven voorwaarden. 
 
Artikel 2 - Toegestane verrichtingen 
Elke spaarrekening moet steeds een creditsaldo vertonen. 
 
2.1. Creditverrichtingen 
 
De toegestane creditverrichtingen op de spaarrekening zijn: 
- stortingen in contanten ; 
- transfers of overschrijvingen - op basis van specifieke of doorlopende opdrachten - 

afkomstig van ongeacht welke bankrekening ; 
ten belope van een maandelijks maximumbedrag van 500 euro. 
 
De titularis dient rekening te houden met dit maandelijks maximumbedrag en zijn mogelijke 
tegenpartijen hiervan te verwittigen. 
 
Elk verrichting die niet aan deze voorwaarden voldoet, zal worden geannuleerd. 
 
Creditverrichtingen op de Cocoon spaarrekening zullen niet meer mogelijk zijn vanaf de 
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de titularis 40 jaar wordt.  
 
2.2. Debetverrichtingen 
Opvragingen uit een spaarrekening zijn mogelijk via: 
- opnemingen in contanten in een kantoor van bpost; 
- transfer, op basis van een andere dan een doorlopende opdracht, naar een 

zichtrekening op naam van de houder; 
- transfer naar een spaarrekening bij bpost bank, op naam van de echtgenoot of een 

familielid tot en met de tweede graad van de houder van de spaarrekening. 
De spaarrekening mag eveneens gedebiteerd worden voor: 
- de betaling van bedragen die de houder in hoofdsom, interest en toebehoren 

verschuldigd is in het kader van leningen of kredieten die bpost bank heeft toegestaan of 
in het kader van een beslaglegging te zijnen laste; 

- de betaling aan bpost bank, van verzekeringspremies en kosten met betrekking tot de 
spaarrekening, de prijs voor de aankoop van of de inschrijving op effecten, de huur van 
een safe of het bewaarloon voor effecten in open bewaring. 
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Onverminderd het artikel 28 van de Algemene Bankvoorwaarden, kan voor opvragingen van 
meer dan 1.250 euro een opzegging van 5 kalenderdagen vereist zijn. Ze kunnen beperkt zijn 
tot 2.500 euro per halve maand. 
 
De opvragingen mogen worden verricht door de houder, zijn gevolmachtigde of de wettelijke 
vertegenwoordiger, die handelt binnen de grenzen van zijn bevoegdheden. 
 
Artikel 3 - Vergoeding 
De vergoeding van de bedragen op de spaarrekening bestaat uit een basisrente en een 
getrouwheidspremie, tegen de hierna bepaalde voorwaarden en de rentevoeten die zijn 
opgenomen in de “Tarievenlijst”, die de klanten in alle bpost kantoren kunnen krijgen, en op 
de website www.bpostbank.be. 
De basisrenten en de getrouwheidspremie worden afzonderlijk berekend tegen een rentevoet 
uitgedrukt op jaarbasis. 
bpost bank behoudt zich het recht voor om de rentevoet van de basisrente en deze van de 
getrouwheidspremie te eenzijdig wijzigen ingeval van veranderde marktomstandigheden of 
wijzigingen in de wettelijke toegestane limieten. bpost bank meldt dergelijke wijziging zo snel 
mogelijk, en in voorkomend geval erna, aan haar cliënten die de overeenkomst onmiddellijk 
kunnen verbreken. Indien een cliënt niet onmiddellijk tot die verbreking overgaat, hij wordt 
geacht de rentevoetwijziging te hebben aanvaard. 
bpost bank houdt bij de vaststelling van de tarieven rekening met de geldende fiscale 
bepalingen. 
De verworven basisrente wordt eens per kalenderjaar op de rekening gestort met 
valutadatum 1 januari of bij afsluiting van de rekening. 
De verworven getrouwheidspremies worden driemaandelijks op de spaarrekening gestort met 
valuta op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is (op 1 januari, op 1 
april, op 1 juli en op 1 oktober) of bij de afsluiting van de rekening. 
 
Artikel 4 - Basisrente 
De interest tegen de basisrente wordt dag na dag berekend. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de valutadata zoals hieronder vermeld. De basisrente is niet gewaarborgd. Ze wordt in 
verhouding tot de verlopen tijd berekend in overeenstemming met eventuele 
rentevoetwijzigingen. 
 
De verrichtingsdatum is de datum waarop de cliënt de opvraging, storting, transfer of 
sluiting uitvoert. Voor opvragingen en stortingen is de verrichtingsdatum de datum waarop de 
cliënt zich in een bpost kantoor aanmeldt om de betrokken verrichting uit te voeren. De 
overige verrichtingen, zoals transfers en sluitingen, moeten worden uitgevoerd binnen een 
termijn van 5 bankwerkdagen na de datum waarop de cliënt zich in een bpost kantoor voor de 
betrokken verrichting aanmeldt. 
 
De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. 
§ 1 - Bij een storting is de valutadatum gelijk aan de datum van de kalenderdag na het 
deposito (D+1). 
§ 2 - Bij een opvraging is de valutadatum gelijk aan de datum van de kalenderdag van de 
opvraging (D). 
§ 3 - Bij een interne transfer van de spaarrekening naar de zichtrekening is de valutadatum 
voor beide rekeningen gelijk aan de datum van de kalenderdag van de verrichting. 
Bij een interne transfer van de zichtrekening naar de spaarrekening is de valutadatum voor 
beide rekeningen gelijk aan de datum van de kalenderdag van de verrichting 
Bij een interne transfer tussen twee spaarrekeningen is de valutadatum voor de debitering 
van de eerste spaarrekening gelijk aan de datum van de kalenderdag van de verrichting. De 
valutadatum voor de creditering van de tweede spaarrekening is gelijk aan de datum van de 
kalenderdag na de verrichtingsdatum. 

http://www.bpostbank.be/
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§ 4 - Bij een volledige sluiting van de spaarrekening is de valutadatum gelijk aan de datum 
van de kalenderdag na de sluiting. 
§ 5 - De dag van de interestberekening (op jaarbasis of bij een sluiting) wordt niet in 
aanmerking genomen bij de berekening van de interest tegen de basisrente over de 
betrokken periode. Die dag genereert interest voor de volgende periode. 
 
Artikel 5 - Getrouwheidspremie 
5.1 Om de getrouwheidspremie te kunnen genieten, moeten de bedragen gedurende 12 
opeenvolgende maanden (hierna de "premieverwervingsperiode" genoemd) op de 
spaarrekening geboekt blijven. 
De getrouwheidspremie begint te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de kalenderdag 
van de storting. 
Een nieuwe premieverwervingsperiode begint onmiddellijk na afloop van de vorige 
premieverwervingsperiode. 
Voor de getrouwheidspremie geldt de rentevoet die op de begindatum van de 
premieverweringsperiode van kracht is volgens de “Tarievenlijst” waarvan sprake in artikel 21 
van de Algemene Bankvoorwaarden. De rentevoet is gewaarborgd gedurende 12 maanden, 
onverminderd de toepassing van de bepalingen uit 5.2. 
In geval van wijziging van de rentevoet zoals bedoeld in artikel 3 geldt de nieuwe 
premierentevoet zodra de lopende premieverwervingsperiode is afgelopen. 
 
5.2 Ingeval van een overdracht van spaargelden op de ene gereglementeerde spaarrekening 
naar een andere gereglementeerde spaarrekening op naam van dezelfde houder blijft de 
lopende premieverwervingsperiode voor de eerste spaarrekening verworven op voorwaarde 
dat : 
- het gaat om gereglementeerde spaarrekeningen aangehouden bij bpost bank waarbij de 
- overdragende en de verwervende gereglementeerde spaarrekening minstens één 

gezamenlijke houder hebben; 
- de overdracht niet krachtens een doorlopende opdracht gebeurt; 
- het bedrag van de overdracht minstens 500 EUR bedraagt; 
- vanop dezelfde gereglementeerde spaarrekening er nog geen drie soortgelijke 

overdrachten 
- werd uitgevoerd. 

Voor een dergelijke overdracht wordt de getrouwheidspremie pro rata temporis berekend op 
basis van de voor elke deposito geldende rentevoet van de getrouwheidspremie. 
 
Artikel 6 - Berekening van de vergoeding 
Stortingen en opvragingen op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de 
berekening van de basisrente en getrouwheidspremie. 
 
Opvragingen worden steeds geboekt volgens de LIFO-methode (Last In First Out). Dit 
betekent dat opvragingen worden aangerekend op de bedragen waarvoor de 
premieverwervingsperiode het minst vergelopen is. Als verschillende bedragen eenzelfde 
premieverwervingsperiode hebben, wordt de opvraging in de eerste plaats toegerekend aan 
het bedrag met de laagste rentevoet van de getrouwheidspremie. 
De premie die verworven is, wordt voor de toepassing van de regel beschouwd als een 
storting. 
 
Artikel 7 - Rekeninguittreksels 
Alle verrichtingen op de spaarrekening worden aan de rekeninghouder bevestigd door middel 
van rekeninguittreksels, die - volgens de keuze van de cliënt - na elke verrichting of 
maandelijks worden opgemaakt volgens de “Tarievenlijst” waarvan sprake in artikel 21 van de 
Algemene Bankvoorwaarden. 
De houder van de spaarrekening ontvangt 4 keer per jaar een rekeningafsluiting met de 
details van de interest die betaald werd als basisrente of getrouwheidspremie. 
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In voorkomend geval zal de verzekeringspremie ook op het rekeninguittreksel voorkomen. 
 
Artikel 8 - Roerende voorheffing 
De basisrente en getrouwheidspremie die door natuurlijke personen worden verworven, zijn 
vrijgesteld van roerende voorheffing tot het interestbedrag dat bepaald is in de “Tarievenlijst”. 
 
Artikel 9 - Saldoverzekering 
De cliënt kan voor zijn spaarrekening vrij overgaan tot de inschrijving op een 
"Saldoverzekering", die hem dekking verschaft in geval van overlijden door een ongeval. De 
modaliteiten van die Verzekering zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden terzake, waarvan 
de cliënt een exemplaar kan vragen in de contactpunten waarvan sprake in artikel 2 van de 
Algemene Bankvoorwaarden. Die verzekering is facultatief. 
 
Artikel 10 - Speciale bepalingen 
10.1. Spaarrekeningen voor cliënten van minder dan 18 jaar 
Minderjarigen tussen 16 en 18 jaar mogen op basis van hun handtekening alleen maximaal 
125 euro per maand opvragen. 
 
10.2. Huurwaarborgen 
De Cocoon Spaarrekening kan niet gebruikt worden om een huurwaarborg te vestigen.  
 
Artikel 11 - Klachten 
 
Indien de houder van een spaarrekening niet akkoord gaat met de toepassing van de 
werkingsmodaliteiten van de spaarrekening en de interestberekening kan hij zich met zijn 
klachten wenden tot: 

BPOST BANK 
CUSTOMER SERVICES 
Markiesstraat 1 bus 2 
1000 BRUSSEL 

en dit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de basisrente 
en/of de getrouwheidspremie op de spaarrekening werden gestort. Als de oplossing die de 
bank voorstelt geen 
voldoening schenkt, kan men de klachten ook voorleggen aan de Bemiddelingsdienst Banken 
– Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2, 1000 Brussel, Tel.: 
02/545.77.70, Fax: 02/545.77.79, email: ombudsman@ombudsfin.be 
 


