Zakelijk
Sparen

Voorwaarden
Meerkeuze Sparen
1 Definities
a

Bank

b

Deposito

RegioBank N.V., gevestigd te Utrecht.
Een aan de Rekening gekoppelde rekening met een vaste
looptijd waarbij onderscheid gemaakt wordt in
1

Keuzedeposito
De rekening Keuzedeposito, welke op naam is gesteld

2

e

De rekening Geldmarktdeposito, welke op naam is

3.2 Stortingen en opnamen kunnen giraal plaatsvinden.

Inleg
Overige voorwaarden

naar de Tegenrekening.
3.3 Na iedere mutatie stelt de Bank een overzicht beschikbaar
op een door haar te bepalen wijze.
3.4 De rentevergoeding op de Rekening is variabel en

rekeningen en Voorwaarden Internet Bankieren, steeds in

afhankelijk van het saldo van de Rekening waarbij de

hun meest recente versie.

volgende klassen worden onderscheiden.

Productvoorwaarden

■■ Klasse I € 0 tot € 10.000.

Deze Productvoorwaarden MeerKeuze Sparen, steeds in

■■ Klasse II vanaf € 10.000 tot € 1.500.000.

Rekening

■■ Klasse III vanaf € 1.500.000.
3.5 Indien het saldo van de Rekening binnen een bepaalde

De rekening welke op naam is gesteld van de Rekening

klasse valt, wordt over het gehele saldo de rente vergoed,

houder(s) waarop bedragen kunnen worden (af)geboekt

die geldt voor die bepaalde klasse.

Rekeninghouder

3.6 Voor de renteberekening wordt een maand gesteld op dertig
dagen en een jaar op 360 dagen. De rente wordt jaarlijks
met valutadatum 1 januari op de Rekening bijgeschreven.

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden voor zover

3.7 Aan de Rekening kunnen één of meerdere Deposito’s

zij een onderneming drijven, verenigingen en stichtingen,

gekoppeld worden, waarbij gekozen kan worden uit een

ten gunste van wie de Rekening bij de Bank wordt

Keuzedeposito en Geldmarktdeposito.

aangehouden.

i

Bij girale opnamen dient het saldo te worden overgeboekt

Algemene Bankvoorwaarden, het Reglement Spaar

betreffende Deposito in acht dienen te worden genomen.

h

slechts plaatsvinden via de Rekening.

3.1 Het saldo van de Rekening is vrij opneembaar.

van en naar het Deposito, waarbij de voorwaarden van het
g

stelling en hetzelfde rekeningnummer.
2.3 Financiële mutaties van en naar de Deposito’s kunnen

3 Rekening

zijn meest recente versie.
f

dan niet gecombineerd met één of meerdere Deposito’s.
2.2 De Rekening en de Deposito’s hebben dezelfde tenaam

van de Rekeninghouder(s).

Bedrag dat op de Rekening wordt gestort.
d

2.1 Het product MeerKeuze Sparen bestaat uit de Rekening, al

Geldmarktdeposito
gesteld van de Rekeninghouder(s).

c

2 MeerKeuze Sparen

Spaarjaar

4 Keuzedeposito

Een periode van telkens twaalf achtereen volgende

4.1 Voor de renteberekening wordt een maand gesteld op

maanden.

dertig dagen en een jaar op 360 dagen. De volgende type

Tegenrekening

rentes worden onderscheiden

De door de Rekeninghouder aangewezen en door de

■■ Jaarrente

Bank geaccepteerde bankrekening (niet zijnde een

De rente wordt telkens na een Spaarjaar na datum van

spaarrekening) aangehouden bij een Nederlandse Bank-

de Inleg geboekt op de Rekening.

of giroinstelling, ten gunste en ten laste waarvan mutaties
ingevolge deze Productvoorwaarden kunnen plaatsvinden.
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■■ Maandrente
De rente wordt maandelijks geboekt op de Rekening.
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4.2 Gedurende de looptijd van een Keuzedeposito met

5.8 Indien de Inleg aan het einde van de vooraf overeengekomen

Jaarrente of Maandrente zal het rentepercentage niet door

termijn opnieuw wordt vastgezet, kan op de einddatum van

de Bank worden gewijzigd.

het Geldmarktdeposito het bedrag gedeeltelijk worden

4.3 De minimum Inleg voor het Keuzedeposito met Jaarrente
bedraagt € 15.000.
4.4 De minimum Inleg voor het Keuzedeposito met Maandrente
bedraagt € 15.000.
4.5 Als er naast reeds lopende Keuzedeposito(‘s) een nieuwe
Keuzedeposito wordt geopend geldt
■■ Voor een Keuzedeposito met Jaarrente onverkort het
bepaalde in artikel 4.3.
■■ Voor een Keuzedeposito met Maandrente onverkort
het bepaalde in artikel 4.4.
4.6 De looptijd van het Keuzedeposito bedraagt minimaal
twaalf en maximaal 120 maanden.
4.7 Op het Keuzedeposito kunnen gedurende de looptijd geen
extra stortingen gedaan worden.
4.8 De Inleg wordt aan het einde van de overeengekomen

opgenomen (met inachtneming van artikel 5.2) danwel
extra geld worden bijgestort. Voor deze extra storting geldt
geen minimum, echter de Bank behoudt zich het recht voor
op enig moment wel een minimum Inleg vast te stellen.
5.9 De rente wordt aan het einde van de looptijd geboekt op de
Rekening.

6 Tussentijdse Opname / Beëindiging
6.1 In geval van tussentijdse opname van het Keuzedeposito,
zal de Bank over het opgenomen bedrag een retourrente
van 1,25% per niet volgemaakt Spaarjaar met een maximum
van 4,5%, in rekening brengen. Als de rekening wordt
beëindigd (en dus het volledige saldo wordt opgenomen),
wordt de retourrente (1,25% per niet volgemaakt Spaarjaar
met een maximum van 4,5%) berekend over het saldo

termijn automatisch overgeboekt naar de Rekening, tenzij

verhoogd met de opgebouwde, nog niet uitgekeerde, rente.

het Keuzedeposito wordt verlengd zoals in 4.9 beschreven.

6.2 In geval van tussentijdse opname van het Geldmarkt

4.9 Op verzoek van de Rekeninghouder kan aan het einde van

deposito wordt 5% retourrente over het opgenomen bedrag

de looptijd het Keuzedeposito opnieuw worden vastgezet

in rekening gebracht. Als de rekening wordt beëindigd

tegen het dan geldende rentetarief.

(en dus het volledige saldo wordt opgenomen), wordt de

4.10 Indien de Inleg aan het einde van de vooraf overeen
gekomen termijn opnieuw wordt vastgezet, kan op de
einddatum van het Keuzedeposito het bedrag gedeeltelijk

retourrente (5%) berekend over het saldo verhoogd met de
opgebouwde, nog niet uitgekeerde, rente.

worden opgenomen (met inachtneming van de artikelen

7 Informatie

4.3 en 4.4) danwel extra worden bijgestort. Voor de extra

7.1 Nadat de Deposito is geopend, ontvangt de Rekening

storting geldt geen minimum, echter de Bank behoudt zich
het recht voor op enig moment wel een minimum Inleg
vast te stellen.

5 Geldmarktdeposito
5.1 Voor de renteberekening wordt een maand gesteld op het
daadwerkelijk aantal dagen in die maand en één jaar op 360
dagen.
5.2 De minimum Inleg voor het Geldmarktdeposito bedraagt
€ 15.000.
5.3 De looptijd van het Geldmarktdeposito bedraagt minimaal
één maand en is altijd korter dan twaalf maanden.

houder een rekeningafschrift.
7.2 Na iedere mutatie op de Deposito wordt aan de
Rekeninghouder door middel van een rekeningafschrift,
door de Bank, opgave gedaan.

8 Wijzigingen (tenaamstelling)
Tegenrekening, rechtsgeldig
vertegenwoordiger
8.1 Mededeling van een wijziging in de tenaamstelling van de
Tegenrekening of een wijziging van de Tegenrekening kan
uitsluitend schriftelijk, bij gebreke waarvan die wijziging
niet aan de Bank kan worden tegengeworpen. De Bank

5.4 Als er naast reeds lopende Geldmarktdeposito(’s) een

behoudt zich het recht voor om van de Rekeninghouder

nieuwe Geldmarktdeposito wordt geopend, geldt voor deze

te verlangen dat dergelijke mededelingen op een andere,

deposito onverkort het bepaalde in artikel 5.2.
5.5 Op het Geldmarktdeposito kunnen gedurende de looptijd
geen extra stortingen gedaan worden.

nader te bepalen wijze, zullen plaatsvinden.
8.2 De Rekeninghouder is verplicht wijzigingen met betrekking
tot bestuurders of andere vertegenwoordigers van de

5.6 Het ingelegde bedrag zal aan het einde van de overeen

Rekeninghouder onverwijld schriftelijk aan de Bank mee te

gekomen termijn, zonder tegenbericht, automatisch

delen, bij gebreke waarvan die wijziging niet aan de Bank

worden vastgezet voor dezelfde termijn tegen het dan

kan worden tegengeworpen. De Bank behoudt zich het

geldende rentetarief met inachtneming van de artikelen 5.2

recht voor om van de Rekeninghouder te verlangen dat

en 5.8.

dergelijke mededelingen op een andere, nader te bepalen,

5.7 Op verzoek van de Rekeninghouder kan aan het einde van

wijze zullen plaatsvinden.

de termijn de Inleg worden overgeboekt naar de Rekening.
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9 Slotbepalingen

Bescherming persoonsgegevens

9.1 De Bank is bevoegd, gelijk de Rekeninghouder hier bij

De Bank kan persoonlijke informatie vragen wanneer een

voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en

financieel product of een financiële dienst wordt aangevraagd

verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de Overeenkomst

of gewijzigd. De Bank vraagt dan bijvoorbeeld om naam, adres

aan derden over te dragen en/of voor de uitvoering daarvan

en woonplaats. Dit zijn persoonsgegevens. De Bank behoort

derden in te schakelen.

tot de groep van SNS REAAL N.V. De Bank heeft SNS REAAL

9.2 De Bank behoudt zich het recht voor deze Product

aangesteld als verantwoordelijke voor het verwerken van

voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te

persoonsgegevens van haar klanten. Uw gegevens worden voor

vullen of het product MeerKeuze Sparen op te heffen en

de volgende doelen gebruikt

MeerKeuze Sparen om te zetten naar een ander product.

■■ Om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren.

9.3 De Bank zal de Rekeninghouder op een door haar nader te
bepalen wijze tenminste dertig dagen voorafgaande aan
een voorgenomen wijziging, aanvulling of opheffing als in

■■ Om haar klantenbestand te behouden en te vergroten.
■■ Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector in
stand te houden.

artikel 9.2 bedoeld, hieromtrent op de hoogte stellen, na

■■ Om fraude te voorkomen en te bestrijden.

verloop van welke periode deze wijziging, aanvulling of

■■ Om statistieken te berekenen en deze te analyseren.

opheffing van kracht wordt.

■■ Om te voldoen aan de wet.

9.4 Voor zover daarvan in deze Productvoorwaarden niet is
afgeweken, zijn op de Overeenkomst tevens van toepassing

Het volledige privacy reglement van de Bank is te lezen op

de

Reglement

www.regiobank.nl. Ook andere bedrijven die behoren tot

Spaarrekeningen en de Voorwaarden Internet Bankieren,

SNS REAAL N.V. kunnen persoonsgegevens voor deze doelen

steeds in hun meest recente versie.

gebruiken.

Algemene

(Bank)voorwaarden,

het

9.5 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of de daarop
van toepassing zijnde voorwaarden onverhoopt strijdig

Daarnaast is op dit gebruik de ‘Gedragscode Verwerking

mocht zijn met (dwingend) recht dan tast dit de geldigheid

Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing.

en toepasselijkheid van de overige bepalingen daarin niet

Deze Gedragscode is te lezen op nvb.nl.

aan.
9.6 Op deze Productvoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
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