Rabo Beleggersrekening
Zakelijk
De Rabobank Beleggersrekening is ideaal om
gemakkelijk in te spelen op beleggingskansen.
U kunt voor beleggingshandelingen beschikken over
het tegoed op deze rekening.

Zo gebruikt u uw Beleggersrekening
U opent een Beleggersrekening. Vervolgens kunt u gelden, die
bijvoorbeeld vrijkomen door het uitloten van obligaties of
door verkoop van aandelen en opties naar uw Beleggersrekening laten overboeken. Dat kan voor onbepaalde tijd. De

Voor wie?

tegoeden blijven steeds beschikbaar voor beleggingshande-

De Rabobank Beleggersrekening is de ideale tegenrekening

lingen.

voor elke belegger bij de Rabobank.

Bijvoorbeeld voor:

Het saldo van de rekening behoort tot de liquide middelen

• aankoop van ter beurze genoteerde effecten via de

van uw beleggingen.
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De Beleggersrekening is ook geschikt voor tegoeden die tijde-

• aankoop girale beleggingsfondsen

lijk niet voor de aankoop van effecten worden gebruikt.

Daarnaast kunt u overboekingen doen van en naar een

Zo houdt u uw beleggingstransacties overzichtelijk.

spaarrekening of betaalrekening die u bij de Rabobank
aanhoudt. Vanzelfsprekend behoudt u uw Betaalrekening voor

De kenmerken

uw overige betalingsverkeer.

• Geen minimuminleg
• Tegoed beschikbaar voor beleggingshandelingen

Belegt u via Rabo Beheerd Beleggen, dan zorgen onze beleg-

• Rentepercentage variabel

gingsspecialisten voor de aan- en verkoop van beleggings-

• Rentepercentage gekoppeld aan saldoklasse

fondsen. Wilt u geld van uw beleggersrekening opnemen? Dat

• Eventueel effectenkrediet mogelijk. Vraag naar de

kunt u via Rabo Internetbankieren doen. Ga naar ‘Beleggen’ en

voorwaarden.
• Periodieke rekeningoverzichten

kies in het linkermenu voor ‘Opnemen’. Wij boeken het bedrag
dat u wilt opnemen dan over naar uw betaal- of spaarrekening. Als het nodig is, verkopen wij een deel van uw beleggingen. Hier hoeft u verder niets voor te doen.
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Overzichtelijk
De periodieke rekeningafschriften van de Beleggersrekening
maken het beheer van uw vermogen overzichtelijker en
daardoor effectiever. Zo behoudt u het overzicht op uw
beleggingstransacties en bent u op de hoogte van het saldo.
Dat maakt van de Beleggersrekening een prima rekening voor
het aanhouden van liquiditeiten ten behoeve van uw
beleggingsactiviteiten.
Rentepercentage naar saldoklassen
De rentepercentages van de Rabobank Beleggersrekening zijn
afhankelijk van de hoogte van het tegoed.
Uw tegoed wordt ingedeeld in een van de saldoklassen.
De hoogte van de rente is nu gebaseerd op vier saldoklassen:
Saldoklasse 1: € 0 tot € 20.000
Saldoklasse 2: € 20.000 tot € 100.000
Saldoklasse 3: € 100.000 tot en met € 5.000.000
Saldoklasse 4: boven € 5.000.000
Het rentepercentage van de saldoklasse waarin uw tegoed
valt, geldt vervolgens voor uw gehele tegoed. Als het tegoed
boven de € 5 miljoen komt, is de rentevergoeding doorgaans
lager.
Voorbeeld
Is het tegoed op uw beleggersrekening € 250.000, dan
ontvangt u over de € 100.000 de rente die hoort bij de eerste
schijf. Over € 150.000 ontvangt u de rente die hoort bij de
tweede schijf.
De rente wordt dagelijks berekend en jaarlijks op 1 januari op
uw Beleggersrekening bijgeschreven. De actuele rentepercentages kunt u vinden op www.rabobank.nl/beleggersrekening
of opvragen via uw accountmanager.
Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen door de
bank.
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