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1 Definities
Bank
RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht.
Beveiligingsmiddel
Een beveiligingscalculator (digipas), een door RegioBank ver
strekte (bank)pas of ander strikt persoonlijk authenticatie middel 
(bijvoorbeeld Tincode).
Inleg
Bedrag dat op de Rekening wordt gestort.
Internet Bankieren
Online bankieren via de beveiligde website van de Bank. 
Kalenderjaar
Een jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Overeenkomst
De overeenkomst tussen de Rekeninghouder en de Bank voor het 
openen en het gebruik van Zilvervloot Sparen en de daaraan 
verbonden faciliteiten.
Overige voorwaarden
Algemene Bankvoorwaarden, het Reglement Spaarrekeningen, 
Voorwaarden gebruik Tincode en de Voorwaarden Internet 
Bankieren, steeds in hun meest recente versie.
Premie
Het bedrag dat de Rekeninghouder ontvangt wanneer hij 18 jaar 
wordt.
Productvoorwaarden
Deze Productvoorwaarden Zilvervloot Sparen, steeds in hun 
meest recente versie.
Rekening
De rekening Zilvervloot Sparen die op naam is gesteld van de 
Rekeninghouder.
Rekeninghouder
Degene die de Rekening bij de Bank aanhoudt.
Saldo
Het bedrag dat op Zilvervloot Sparen staat.

Tegenrekening
De door de Rekeninghouder aangewezen en door de Bank 
geaccepteerde vaste bankrekening (niet zijnde een spaarrekening) 
ten name van de Rekeninghouder (of Wettelijk Vertegenwoor
diger) aangehouden bij een Nederlandse bankinstelling ten gunste 
waarvan mutaties van de Rekening kunnen plaatsvinden.
Tincode
Een 5cijferige strikt persoonlijke toegangscode, waarmee de 
Rekeninghouder toegang krijgt tot Zilvervloot Sparen.
Wettelijk vertegenwoordiger
Degene(n) die bevoegd is/zijn om de Rekeninghouder te 
vertegenwoordigen om namens hem transacties te verrichten op 
de Rekening.

2 Algemeen
2.1 De Rekening is niet bedoeld voor het lopende 

betalingsverkeer. Op de Rekening is geen roodstand 
toegestaan.

2.2 De Rekening kan geopend worden door de Rekeninghouder 
of door de Wettelijk Vertegenwoordiger. Indien de 
Rekeninghouder de Rekening zelf opent, dient behalve de 
Rekeninghouder ook de Wettelijk Vertegenwoordiger de 
Overeenkomst te ondertekenen.

2.3 De Rekening is te openen tot de dag dat de Rekeninghouder 
16 jaar wordt. 

2.4 Zodra de Rekeninghouder 18 jaar is geworden, wordt de 
Rekening automatisch omgezet naar een SpaaropMaat 
Rekening. Vanaf dat moment gelden de voorwaarden die 
bij die rekening horen.

2.5 De Rekening wordt door de Bank vrijgegeven nadat 
identificatie van de Rekeninghouder en/of Wettelijke 
Vertegenwoordiger door de Bank heeft plaatsgevonden.

2.6 De Rekening kan uitsluitend worden gesteld op naam van 
één Rekeninghouder.

2.7 Per Rekeninghouder kan slechts één Rekening worden 
geopend.

Voorwaarden

Productvoorwaarden
Zilvervloot Sparen
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3 Saldo
3.1 Er is geen minimuminleg vereist.
3.2 De maximale inleg bedraagt €600 per kalenderjaar, 

ongeacht of er in datzelfde jaar opnames plaatsvonden of 
er in de voorgaande jaren minder dan €600 is gestort.

3.3 Als er in een kalenderjaar meer dan € 600 wordt gestort, 
dan stort de Bank het teveel ontvangen bedrag terug naar 
de rekening van herkomst.

4 Bevoegdheid
4.1 De Wettelijk Vertegenwoordiger is bevoegd over het 

tegoed op de Rekening te beschikken. Alleen de Wettelijk 
Vertegenwoordiger verkrijgt de beschikking over het 
Beveiligingsmiddel of de overschrijvingsformulieren van 
de Rekening met behulp waarvan transacties op de 
Rekening kunnen worden verricht.

4.2 Na het bereiken van de meerderjarigheid van de 
Rekeninghouder, en de omzetting van Zilvervloot Sparen 
naar een SpaaropMaat Rekening, is de Rekeninghouder 
met uitsluiting van anderen bevoegd over het tegoed op 
de Rekening te beschikken. Het recht van de Wettelijk 
Vertegenwoordiger om de Rekeninghouder te 
vertegenwoordigen en transacties te verrichten op de 
rekening vervalt vanaf dat moment.

4.3 Het is niet mogelijk andere personen dan de Wettelijk 
Vertegenwoordiger een volmacht te geven voor gebruik 
van de Rekening.

5 Toegang en gebruik van de Rekening
5.1 De toegang tot de Rekening wordt verkregen via een door 

de Bank te bepalen Beveiligingsmiddel.
5.2 Stortingen op de Rekening vinden plaats via Internet 

Bankieren, dan wel via girale overboekingen. Ook is het 
mogelijk om een storting in contanten te doen op een 
kantoor van de Bank, mits dit op het betreffende kantoor 
mogelijk is.

5.3 Opnames zijn toegestaan nadat de Rekening is vrijgegeven 
door de Bank (zie art. 2.5)

5.4 Overschrijvingen kunnen uitsluitend worden gedaan naar 
de Tegenrekening.

5.5 Tegoeden kunnen dagelijks worden overgeboekt naar de 
Tegenrekening, met inachtneming van artikel 5.6.

5.6  Opdrachten tot overboeking ten laste van de Rekening 
kunnen uitsluitend gedaan worden via Internet Bankieren, 
overschrijvingsformulieren, telefonisch of via een over
schrijving op een kantoor van de Bank. Deze opdrachten 
worden door de Bank beschouwd als afkomstig van de 
Rekeninghouder. De Bank is niet gehouden de juistheid van 
de in de opdracht vermelde gegevens te verifiëren.

5.7 Telefonische opdrachten tot overboeking via de Tincode 
zijn alleen mogelijk als de Tegenrekening bij de Bank 
wordt aangehouden.

6 Rente
6.1 De Bank vergoedt over het tegoed op de Rekening een 

door haar vast te stellen variabel rentepercentage. Dit 
betekent dat de Bank de rente te allen tijde kan wijzigen. 
Het actuele rentepercentage is te vinden op de website 
van de Bank.

6.2 Stortingen worden rentedragend vanaf het moment van 
bijschrijving op de Rekening. 

6.3 Het rentepercentage geldt voor het gehele saldo, met in 
achtneming van artikel 3.2.

6.4 De Bank schrijft in januari van ieder jaar de over het 
voorgaande jaar door de Bank berekende rente bij op de 
Rekening. Het rentebedrag zelf wordt met ingang van 1 
januari van het nieuwe kalenderjaar rentedragend.

6.5 De rente wordt berekend over de dagen dat het saldo op 
de Rekening staat.  

 � Als een jaar 365 dagen heeft, is het dagelijks 
opgebouwde rentebedrag gelijk aan (1/365 x 
rentepercentage x saldo). 

 � Als een jaar 366 dagen heeft (schrikkeljaar), is het 
dagelijks opgebouwde rentebedrag gelijk aan (1/366 x 
rentepercentage x saldo). 

6.6 Bij het opheffen van de Rekening zal de Bank rente 
uitkeren tot de datum van opheffen van de Rekening. 

7 Premie 
7.1 De Premie wordt uitgekeerd op het moment dat de 

Rekeninghouder 18 jaar wordt, en wordt bijgeschreven op 
de Rekening.

7.2 De Premie wordt berekend over het totaal van de 
ingelegde bedragen minus het totaal van de opgenomen 
bedragen.

7.3 Over de bijgeschreven rentebedragen wordt geen premie 
uitgekeerd.  

7.4 De Premie is gebaseerd op het volledig aantal jaren dat er 
gespaard is, gerekend vanaf de dag van openen van de 
Rekening.

7.5 De Premie bedraagt 1% per volledig gespaard jaar, met 
een maximum van 10%.

7.6 Het recht op Premie vervalt als de Rekening wordt 
beëindigd voordat de Rekeninghouder 18 jaar wordt. 
Uitzondering hierop is vroegtijdige beëindiging in verband 
met het overlijden van de Rekeninghouder. In dat geval 
keert de Bank voor ieder volledig gespaard jaar alsnog 1% 
Premie uit aan de nabestaanden, met een maximum van 
10%. 
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8 Wijzigen van tenaamstelling en/of 
Tegenrekening

8.1 Mededeling van een wijziging van het rekeningnummer 
van de Tegenrekening kan uitsluitend schriftelijk of op een 
nader door de Bank te bepalen wijze geschieden.

8.2 De Rekeninghouder kan slechts één Tegenrekening 
opgeven ten laste waarvan mutaties op de Rekening 
kunnen plaatsvinden.

8.3 De Wettelijk Vertegenwoordiger is verplicht wijzigingen 
met betrekking tot hun gezag over de Rekeninghouder 
onverwijld schriftelijk aan de Bank mee te delen, bij 
gebreke waarvan die wijziging niet aan de Bank kan 
worden tegengeworpen.

9 Berichtgeving
9.1 De Rekeninghouder ontvangt periodiek een rekening

afschrift als geen gebruik wordt gemaakt van Internet 
Bankieren. Daarnaast kan de Rekeninghouder het saldo en 
de mutaties op de Rekening opvragen via een ander 
Beveiligingsmiddel. De Rekeninghouder is verplicht om 
periodiek doch ten minste één keer per jaar het saldo  
en/of de mutaties te controleren.

10 Slotbepalingen
10.1 De Bank is bevoegd, gelijk de Rekeninghouder hier bij 

voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en 
verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de Overeen
komst aan derden over te dragen en/of voor de uitvoering 
daarvan derden in te schakelen.

10.2 De Bank behoudt zich het recht voor deze Product
voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te 
vullen of het product Zilvervloot Sparen op te heffen en 
Zilvervloot Sparen om te zetten naar een ander product.

10.3 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 
artikel 10.2 bedoeld, hieromtrent op de hoogte stellen, na 
verloop van welke periode deze wijziging, aanvulling of 
opheffing van kracht wordt.

10.4 Voor zover daarvan in deze Productvoorwaarden niet is 
afgeweken, zijn op de Overeenkomst tevens van toe
passing de Algemene Bankvoorwaarden, het Reglement 
Spaarrekeningen en de Voorwaarden Internet Bankieren, 
steeds in hun meest recente versie.

10.5 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of de daarop 
van toepassing zijnde voorwaarden onverhoopt strijdig 
mocht zijn met (dwingend) recht dan tast dit de geldigheid 
en toepasselijkheid van de overige bepalingen daarin niet 
aan.

10.6 Bij eventuele strijdigheid tussen het bepaalde in de 
Overeenkomst, deze Productvoorwaarden Zilvervloot 
Sparen, het Reglement Spaarrekeningen en/of de 
Algemene Bankvoorwaarden, geldt de volgende rangorde:
1 De Overeenkomst Zilvervloot Sparen.
2 Deze Productvoorwaarden Zilvervloot Sparen.
3 Het Reglement Spaarrekeningen.
4 De Algemene Bankvoorwaarden.

10.7 Op deze Productvoorwaarden is Nederlands recht van 
toepassing.

Bescherming Persoonsgegevens
RegioBank kan persoonlijke informatie vragen wanneer een 
financieel product of een financiële dienst wordt aangevraagd of 
gewijzigd. RegioBank vraagt dan bijvoorbeeld om naam, adres en 
woonplaats. Dit zijn persoonsgegevens. RegioBank behoort tot 
de groep van bedrijven van SNS REAAL N.V. en heeft SNS REAAL 
aangesteld als verantwoordelijke voor het verwerken van 
persoonsgegevens van klanten. 
De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt: om 
overeenkomsten te sluiten en uit te voeren, om het klanten
bestand te behouden en te vergroten, om de veiligheid en 
integriteit van de financiële sector in stand te houden, om fraude 
te voorkomen en te bestrijden, om statistieken te berekenen en 
te analyseren en om te voldoen aan de wet. Eventuele activiteiten 
ten aanzien van het klantenbestand zullen alleen worden gedaan 
na overleg met de Adviseur, via wie de contacten tussen 
RegioBank en de klant verlopen. 
Het volledige Privacy Policy en Cookie Reglement is te lezen op 
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.


