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MAAK KENNIS MET CKV 

Uw betrouwbare bank voor sparen en lenen 

 

Uw bank voor Sparen en Hypothecaire leningen op maat 

CKV Spaarbank is een onafhankelijke, Belgische Spaarbank die sedert 1956 actief is over heel 

België. In het laatste kwartaal van 2017 werden de activiteiten uitgebreid naar onze 

buurlanden (met uitzondering van het Groothertogdom Luxemburg). 

Bij deze betrouwbare bank kunt u terecht voor een gevarieerd aanbod traditionele 

spaarproducten. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in oplossingen op maat voor hypothecair 

gewaarborgde kredieten, en dit zowel voor private als professionele doeleinden. 

CKV Spaarbank beschikt over een ruim distributienetwerk van spaarbankagenten en 

zelfstandige kredietaanbrengers die het rechtstreekse contact met onze cliënten verzorgen. 

 

Tot uw dienst 

Omdat we een familiale nichespeler zijn, kunt u altijd rekenen op persoonlijke service en 

een doorgedreven kennis en expertise. Wij zijn experts in niche-kredietverlening die we u 

bieden in samenwerking met een breed netwerk van zelfstandige kredietmakelaars. Tevens 

kunt u terecht bij een ruim distributienetwerk van spaarbankagenten. Ook onze 50 

professionele, ervaren en servicegerichte medewerkers op de hoofdzetel te Waregem 

staan voor u klaar. Ons ervaren managementteam opereert bovendien volgens de regels 

van Corporate Governance of deugdelijk bestuur. 

 

 

https://www.ckv.be/vind-een-deposito-agent-uw-buurt


 

 

Uw voordelen op een rij 

CKV Spaarbank is een niet beursgenoteerde, onafhankelijke, stabiele financiële 

instelling waar u met een gerust hart uw (spaar)geld aan toevertrouwt. Wij zijn namelijk 

een: 

 

• Belgische Spaarbank die onder toezicht staat van de Nationale Bank van België 

• Stabiele financiële instelling en deelnemer van het Belgisch depositogarantiestelsel 

• Low cost bedrijf met uitstekend rendement, waarvan u als spaarder meegeniet 

• Betrouwbare spaarbank die ruimschoots voldoet aan de richtlijnen van Basel III 

 

ENKELE FEITEN EN CIJFERS VAN HET 
VOORBIJE DECENIUM 

CKV Spaarbank kende de voorbije tien jaar een forse groei.  

Het balanstotaal vervijfvoudigde en deze trend zet zich verder voor.  

 

 

 

Hoe werd deze groei gerealiseerd? 

Vooreerst door de voortdurende inspanningen van ons team die er in slaagde om 

uitstekende productiecijfers neer te zetten. 

De grootste groei kwam er door de integratie van Goffin Bank in 2013. Dit zorgde voor een 

verdubbeling. Daarnaast werden er diverse kredietportefeuilles overgenomen van Belgische 



banken. De meest recente acquisities werden gerealiseerd met F. van Lanschot Bankiers 

(2017) en Record Bank (2018).  

De stijgingen in de bovenstaande grafiek waren steeds het gevolg van het aankopen van 

kredietportefeuilles en het verwerven van de daarvoor benodigde funding. Hiermee wordt 

de stelling doorbroken dat een groei van de instelling maar mogelijk is door middel van een 

externe  verwerving. De diversificatie van de instelling naar de Franse kredietmarkt maakt dit 

mogelijk. 

 

Wat met de solvabiliteit? 

Een groei is mooi maar is deze ook duurzaam? 

Dit kan bij een bank enkel door een groei van het eigen vermogen. In de voorbije periode 

ging het eigen vermogen maal acht en ook in de komende jaren zal dit het blijven stijgen 

door het engagement van onze aandeelhouders.   

 

De solvabiliteit van een bank wordt berekend door de gewogen risico’s (activa en buiten-

balans) te delen door het eigen vermogen. In de onderstaande tabel geven we het verloop 

over de laatste 2 boekjaren. 

 

 

 

 



En hoe zit het met de rentabiliteit? 

Deze blijft stijgen, echter in 2020 was er een kleine daling omwille van de corona pandemie. 

Wij nodigen u ten zeerste uit om onze andere cijfers na te lezen in ons jaarverslag. Dit vindt 

U terug op onze website https://www.ckv.be/over-ckv/jaarverslag. 

 

 

 

In bijlage vindt u meer informatie over onze spaar- en relaxrekening. 

Raadpleeg zeker onze website voor meer informatie: https://www.ckv.be/spaardepositos 

 

HOE WORD IK CKV-SPAARDER 
Het openen van een spaarrekening kan enkel via onze gevolmachtigde bankagent.  

Wij geloven ten volle in de service die uw bankagent garandeert. Hier kan u terecht voor het 

openen van een rekening en voor uw verrichtingen. Aan uw spaarproduct koppelen wij uw 

zichtrekening zodat wij steeds op uw vraag spaartegoeden kunnen overschrijven en deze dus 

te allen tijde beschikbaar zijn.  

Na het openen, kan u uw rekeningen ook op afstand beheren via onze CKV NetBanking site. 

Ga naar https://www.ckvspaarbank.be en log aan met de itsme® app. Daarna heeft u 

onmiddellijk toegang tot al uw CKV rekeningen, van waaruit u verrichtingen en saldi kan 

raadplegen, een termijnrekening kan intekenen, of een betaling kan doen. 

Overtuigd, neem nog vandaag contact op met uw bankagent: 

 

 

 

https://www.ckv.be/over-ckv/jaarverslag
https://www.ckv.be/spaardepositos
https://www.ckvspaarbank.be/
Luk
Schrijfmachine
MAES GROUP BV | zelfstandig CKV-bankagent
Maatschappelijke zetel: Citadellaan 2, 3293 Diest
Tel. (Diest): +32 (0)13 77 20 11 - tel. (regio Berlaar): +32 (0)3 384 09 14
E-mail: bank@maesgroup.be 
RPR Leuven BE0822.678.378



GEREGLEMENTEERD SPAARDEPOSITO CKV-SPAARREKENING 
 

De basisrente bedraagt 0,10 % en de getrouwheidspremie 0,15 %. 
 

Rentevoeten op jaarbasis. Onderworpen aan roerende voorheffing (15 % - vrijstelling tot 980 euro – eventuele RV niet 
inbegrepen in de berekening van het brutorendement) 

 Geen kosten. Geen minimaal inschrijvingsbedrag. Onbepaalde duur.  
Klassieke spaarrekening. Ideaal voor geld dat u wenst te laten renderen maar toch vrij beschikbaar wil hebben. 

 

-------------------------------------- 

TERMIJNREKENING: RELAXREKENING 
 

Looptijd Bruto rendement Nettorendement 

1 jaar 0,05 % 0,035% 

2 jaar 0,30 % 0,21 % 

3 jaar 0,50 % 0,35 % 

5 jaar 0,75 % 0,53 % 

7 jaar 0,80 % 0,56 % 

8 jaar 0,85 % 0,60 % 

10 jaar 1 % 0,70 % 
 

Rentevoet op jaarbasis en gegarandeerd voor de volledige looptijd. Onderworpen aan roerende voorheffing (30%) – 
niet inbegrepen in de berekening van het bruto rendement. Geen kosten aan de termijnrekening verbonden. 

Minimaal inschrijvingsbedrag: 100 euro en veelvouden van 100 euro. Jaarlijkse uitkering van intresten. Ideaal voor 
geld dat u voor een langere termijn kan missen en waarbij u uzelf jaarlijks een extra inkomen wilt geven. In 

tegenstelling tot een klassieke spaarrekening zet u met een termijnrekening uw geld voor een bepaalde periode vast. 
Tijdens deze looptijd kunt u geen geld opnemen. Indien u de termijnrekening toch vroegtijdig wenst te beëindigen, 

dient u hiervoor een vergoeding te betalen (zie algemene prospectus tarieven). Het is dus niet zeker dat u het 
startkapitaal zal recupereren. U kan op elk moment intekenen op een termijnrekening. Wanneer u een 

termijnrekening opent, blijft de rente vast voor de hele looptijd van uw deposito.  

---------------------------------------- 

Consulteer het algemeen reglement der verrichtingen, de algemene prospectus tarieven, het reglement CKV-

spaarrekening, het reglement CKV-relaxrekening, de essentiële spaardersinformatie en de informatiefiche over de 

depositobescherming op onze website voorafgaand aan het openen van een rekening. Voor de relaxrekening is geen 

document essentiële spaardersinformatie beschikbaar. U kan hiervan een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV 

deposito agent. De rentevoeten kunnen op ieder moment worden aangepast en zijn steeds beschikbaar op onze 

website. Wijzigingen worden schriftelijk per post meegedeeld aan bestaande cliënten. 

Met eventuele klachten kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be).  Indien het geschil langs die weg 
niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-

laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder, boven het bedrag 
van € 100.000 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. 

CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV)  
SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG 

MANNEBEEKSTRAAT 33 – 8790 WAREGEM – info@ckv.be – BE0400.040.965 

Kredietinstelling erkend door NBB – deelnemer aan het Belgische depositogarantiestelsel - Voor meer informatie 

raadpleeg http://www.ckv.be – alle spaarproducten vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. 

mailto:klachten@ckv.be
http://www.ombudsfin.be/
mailto:info@ckv.be
http://www.ckv.be/


Wat brengt uw spaargeld u op jaarbasis op? 

Op een spaarrekening bij een bank die de wettelijke minimumrente geeft1: 

€100.000 aan 0,11% = €110 netto /jaar2  

(1basisrente 0,01% / getrouwheidspremie 0,10%) 

 

Op een CKV-spaarrekening3: 

€100.000 aan 0,25% = €250 netto /jaar2 

(3basisrente 0,10% / getrouwheidspremie 0,15%) 

 

Op een CKV-relaxrekening looptijd 5 jaar4: 

€100.000 aan 0,53% = €530 netto /jaar 

(4bruto 0,75% met 30% RV afhouding) 

 

Op een CKV-relaxrekening looptijd 10 jaar5: 

€100.000 aan 0,70% = €700 netto /jaar 

(5bruto 1% met 30% RV afhouding) 

 

2Spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing in 2021 tot €980 per persoon 

 

 


