Voorwaarden
Sparen

Productvoorwaarden
Maand Sparen
1

Definities

2 Algemeen

In deze productvoorwaarden wordt verstaan onder

2.1 De Rekening is een spaarrekening waarop uitsluitend

a Voorwaarden

periodiek gespaard kan worden door middel van het

Deze Productvoorwaarden Maand Sparen, steeds in hun

incasso. De Rekening heeft als doelstelling het op naam

meest recente versie.

en ten gunste van de Rekeninghouder aanhouden van

b Overige Voorwaarden

spaargelden die niet op korte termijn in het lopende

Algemene Bankvoorwaarden, het Reglement Spaar

betalingsverkeer worden aangewend. Op de Rekening

rekeningen,

wordt geen krediet verleend.

Voorwaarden

Gebruik

Tincode

en

de

Voorwaarden Internet Bankieren, steeds in hun meest
recente versie.

c Rekening
De Rekening genaamd ‘Maand Sparen’, welke op naam is
gesteld van de Rekeninghouder.

d Rekeninghouder

of door de Wettelijk Vertegenwoordiger.
2.3 Het incasso bedraagt minimaal een bedrag van vijftig
euro (€ 50) en maximaal een bedrag van vijfhonderd euro
(€ 500) en kent een maandfrequentie.
2.4 Het incasso zal ingaan na ontvangst van alle benodigde

De natuurlijke persoon/personen, zowel tezamen als ieder

bescheiden door de Bank, en nadat identificatie van de

afzonderlijk, niet handelend in de uitoefening van beroep/

Rekeninghouder

bedrijf, ten gunste van wie de Rekening bij de Bank wordt
aangehouden.

e Wettelijk Vertegenwoordiger
De perso(o)nen die het gezag over de Rekeninghouder
uitoefen(t)en en aldus bevoegd zijn/is om de Rekening
houder te vertegenwoordigen en namens hem transacties

f

2.2 De Rekening kan geopend worden door de Rekeninghouder

en/of Wettelijke

Vertegenwoordiger

door de Bank heeft plaatsgevonden.
2.5 Als het incasso wordt ingetrokken of als er drie achtereen
volgende maanden niet kan worden geïncasseerd, wordt
de Rekening omgezet in Optima Sparen. Bij een nulsaldo
(€ 0) zal de Rekening worden opgeheven.
2.6 De Rekeninghouder zal de Rekening uitsluitend conform de

te verrichten op de Rekening.

hier in paragraaf 2.1 omschreven doelstelling aanwenden,

Bank

volgens de door de Bank terzake gegeven aanwijzingen en

RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht.

g Tegenrekening
De door de Rekeninghouder aangewezen en door de Bank

binnen de door de Bank gestelde Overige Voorwaarden.
2.7 Per Rekeninghouder kan maximaal één (1) Rekening
worden geopend.

geaccepteerde particuliere bankrekening (niet zijnde een

2.8 Het opheffen van de Rekening is slechts mogelijk

spaarrekening) aangehouden bij een Nederlandse bank-

nadat de Incasso is stopgezet en na het verstrijken van

of giroinstelling, ten gunste en ten laste waarvan mutaties

56 dagen na de laatste incassodatum.

ingevolge deze voorwaarden kunnen plaatsvinden.

h Incasso
Een aan de Bank verstrekte machtiging om vanaf de
Tegenrekening een vooraf vastgesteld bedrag op een
bepaalde datum in een bepaalde frequentie over te
schrijven naar de Rekening.
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1

3 Rente

6.2 De Wettelijk Vertegenwoordiger is verplicht wijzigingen

3.1 De Bank vergoedt over het tegoed op de Rekening een door

met betrekking tot hun gezag over de Rekeninghouder

haar periodiek vast te stellen (variabele) rente. De rente

onverwijld schriftelijk aan de Bank mee te delen, bij

wordt per kalenderjaar berekend volgens een door de Bank

gebreke waarvan die wijziging niet aan de Bank kan worden

te bepalen berekeningsmethode, met inachtneming van

tegengeworpen.

een door de Bank te bepalen valuteringsregeling.
3.2 De rente wordt in de maand januari van het volgende jaar

7 Berichtgeving

op de Rekening bijgeschreven. De Bank heeft het recht de

7.1 De Rekeninghouder ontvangt jaarlijks een, op de door

rentepercentages en berekeningsmethoden te allen tijde

de Bank te bepalen wijze, bericht. Tussentijds kan de

met onmiddellijke ingang te wijzigen. De actuele rente kan

Rekeninghouder het saldo en mutaties op de Rekening

dagelijks bij de Bank worden opgevraagd.

opvragen via internet en telefoon met behulp van de

4 Bevoegdheid
4.1 Gedurende de minderjarigheid van de Rekeninghouder,

digipas of tincode. De Rekeninghouder is verplicht om
periodiek saldo en/of mutaties te controleren.

is de Wettelijk Vertegenwoordiger bevoegd over het

8 Slotbepalingen

tegoed op de Rekening te beschikken. Alleen de Wettelijk

8.1 De Bank behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te

Vertegenwoordiger verkrijgt de beschikking over de

allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen of het product

tincode, digipas of overschrijvingsformulieren van de

Maand Sparen op te heffen en de Rekening om te zetten

Rekening met behulp waarvan transacties op de Rekening
kunnen worden verricht.

naar een andere spaarrekening.
8.2 De Bank zal de Rekeninghouder op een door haar nader te

4.2 Na het bereiken van de meerderjarigheid van de Rekening

bepalen wijze tenminste dertig dagen voorafgaande aan

houder is de Rekeninghouder bij uitsluiting van anderen

een voorgenomen wijziging, aanvulling of opheffing als in

bevoegd over het tegoed op de Rekening te beschikken en

artikel 8.1 bedoeld, hieromtrent op de hoogte stellen, na

vervalt het recht van de Wettelijk Vertegenwoordiger om

verloop van welke periode deze wijziging, aanvulling of

de Rekeninghouder te vertegenwoordigen en transacties
te verrichten op de Rekening.

5 Rekeningmutaties
5.1 De toegang tot de Rekening wordt uitsluitend verkregen
middels de tincode, digipas of overschrijvingsformulieren.

opheffing van kracht wordt.
8.3 Ingeval van strijdigheid van deze Voorwaarden met de
Overige Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.
8.4 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Bescherming Persoonsgegevens

5.2 Tegoeden kunnen dagelijks onbeperkt en kosteloos worden

RegioBank kan persoonlijke informatie vragen wanneer een

overgeboekt naar de Tegenrekening. Opdrachten tot

financieel product of een financiële dienst wordt aangevraagd

overboeking ten laste van de Rekening kunnen uitsluitend

of gewijzigd. RegioBank vraagt dan bijvoorbeeld om naam,

ten gunste van de Tegenrekening geschieden en uitsluitend

adres en woonplaats. Dit zijn persoonsgegevens. RegioBank

middels de tincode, digipas of overschrijvingsformulieren

behoort tot de groep van bedrijven van SNS REAAL N.V. en

worden verstrekt, voorzien van het opgegeven rekening

heeft SNS REAAL aangesteld als verantwoordelijke voor het

nummer. Deze opdrachten worden door de Bank

verwerken van persoonsgegevens van klanten. De gegevens

beschouwd als afkomstig van de Rekeninghouder. De

worden voor de volgende doelen gebruikt: om overeenkomsten

Bank is niet gehouden de juistheid van de in de opdracht

te sluiten en uit te voeren, om het klantenbestand te behouden

vermelde gegevens te verifiëren.

en te vergroten, om de veiligheid en integriteit van de financiële

5.3 Het is niet toegestaan om zelf te storten op de Rekening.

sector in stand te houden, om fraude te voorkomen en te

Eventuele stortingen op de Rekening worden door de Bank

bestrijden, om statistieken te berekenen en te analyseren en

teruggeboekt naar de bankrekening van herkomst.

om te voldoen aan de wet. Eventuele activiteiten ten aanzien

5.4 De Bank zal zich er voor inspannen dat de in verband met

van het klantenbestand zullen alleen worden gedaan na overleg

de Rekening ontvangen opdrachten zo snel mogelijk na

met de Adviseur, via wie de contacten tussen RegioBank en de

ontvangst door de Bank worden uitgevoerd.

klant verlopen. Het volledige privacyreglement is te lezen op

6 Wijzigingen tenaamstelling, Tegenrekening
en/of Incasso
6.1 Mededeling van een wijziging in de tenaamstelling, het
rekeningnummer van de Tegenrekening, of het incasso kan

www.regiobank.nl. Ook andere bedrijven die behoren tot
SNS REAAL N.V. kunnen de persoonsgegevens voor deze
doelen gebruiken. Daarnaast is op dit gebruik de ‘Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van
toepassing. Deze Gedragscode is te lezen op www.nvb.nl.

uitsluitend schriftelijk.
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