Algemene bepalingen voor Overboekrekening Beleggen
Artikel 1. Definities
In deze Bepalingen wordt verstaan onder:
a. Bank:
F. van Lanschot Bankiers N.V.
b. Effectenrekening:
De rekening waarop uw beleggingen zijn geadministreerd.
c. Rekening:
De overboekrekening beleggen.
d. Rekeninghouder:
	Degene of degenen, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die bij de bank een of meer spaarrekeningen aanhoud(t)
(en). De rekeninghouder is een natuurlijk persoon of is een beheer-bv of vereniging/stichting zonder zakelijk doel.
De bank bepaalt of er sprake is van een zakelijk doel.
e. Tegenrekening:
De tegenrekening is een betaalrekening in euro’s die door de rekeninghouder moet worden aangehouden bij een bank.
Artikel 2. Algemene bepalingen
1. Storten en opnemen
–	Storten op de rekening kan plaatsvinden door een SEPA-overboeking of door een opdracht via uw banker.
–	Opname kan zonder kosten plaatsvinden door SEPA-overboeking naar de vooraf vastgestelde tegenrekening.
2. Gezamenlijke rekening/volmacht
a.	Als een rekening op naam van verschillende rekeninghouders is gesteld, dan zijn de rekeninghouders zowel
gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd over het saldo te beschikken, tenzij dat schriftelijk anders met de bank is
overeengekomen.
b.	De rekeninghouders kunnen een schriftelijke volmacht verstrekken aan een derde. Een volmacht is de bevoegdheid
om afzonderlijk over het saldo te beschikken. Een verleende volmacht vervalt door herroeping door de rekeninghouders,
opzegging door een gevolmachtigde, of bij overlijden, onder curatele stelling of faillissement van een rekeninghouder
en/of van de gevolmachtigde.
c.	Iedere rekeninghouder kan mede namens de andere rekeninghouder(s) aan de bank mededelingen doen en
aanzeggingen met betrekking tot de spaarrekening. De bank kan alle mededelingen en aanzeggingen aan iedere
rekeninghouder doen.
d.	De bank kan en mag in bepaalde gevallen eisen dat de rekeninghouders slechts samen kunnen beschikken over het
saldo op de rekening. Dit gebeurt onafhankelijk van het intrekken van de volmachten over en weer door de
rekeninghouders. De bank stelt de rekeninghouders meteen hiervan schriftelijk op de hoogte.
e.	Na schriftelijke opzegging door een rekeninghouder van de bevoegdheid om over de rekening te beschikken mag
slechts door de rekeninghouders samen over het saldo worden beschikt; een verleende volmacht komt door deze
opzegging te vervallen.
3.

Overlijden rekeninghouder
a.	Na overlijden van een rekeninghouder kan (kunnen) de overblijvende rekeninghouder(s) over het tegoed op de
rekening blijven beschikken.
b.	Na overlijden van een rekeninghouder heeft/hebben zijn erfgenaam/erfgenamen gezamenlijk dezelfde rechten
om over het saldo te beschikken als de overleden rekeninghouder.

4.

Beëindiging
– Zowel de bank als de rekeninghouder kunnen de rekening op elk gewenst moment opzeggen.
–	Bij beëindiging wordt het restende saldo op de rekening geboekt naar een door de rekeninghouder op te geven
tegenrekening.
–	Let op! Deze rekening dient als overboekrekening van de effectenrekening bij de bank. Bij beëindiging van deze
rekening moet de rekeninghouder een andere tegenrekening bij de bank opgeven als overboekrekening. Zonder een
overboekrekening kunnen er geen gelden van de effectenrekening worden geboekt.
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5. Productkenmerken en voorwaarden
	De productkenmerken zijn opgenomen in bijgaande “Productkenmerken Overboekrekening Beleggen”. De bank is
altijd gerechtigd de bepalingen, waaronder begrepen rentepercentages en kosten, voor elk type rekening te wijzigen.
	Bij uw Overboekrekening beleggen horen deze voorwaarden. Naast deze voorwaarden zijn op de Overboekrekening
beleggen ook van toepassing de Algemene Voorwaarden van F. van Lanschot Bankiers N.V. en de toelichting daarop.
Deze voorwaarden zijn opgenomen in de brochure Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers en in
de brochure Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot Bankiers. Leest u over hetzelfde onderwerp iets in
de Algemene Voorwaarden en in andere voorwaarden wat tegenstrijdig is? Dan geldt de volgende rangorde. De
voorwaarden die horen bij een product of dienst gaan vóór op de Algemene Voorwaarden, behalve als de Algemene
Voorwaarden u meer rechten of bescherming geven.
	U kunt deze voorwaarden en de actuele productkenmerken vinden op onze website www.vanlanschot.nl/
productvoorwaarden. U kunt deze voorwaarden en productkenmerken ook opvragen bij uw kantoor of Van Lanschot
Client Services. Deze afdeling is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 21.00 uur, telefoon 0800 1737.
Artikel 3. Communicatie
a. De bank kan via diverse communicatiekanalen met de cliënt communiceren, zoals:
– schriftelijk door middel van een brief of via een afschrift,
– mondeling,
– telefonisch – ook met een sms-bericht,
– digitaal, bijvoorbeeld per e-mail of via internet.
b. De bank bepaalt op welke wijze zij met de cliënt communiceert, tenzij daarover andere afspraken met de cliënt zijn gemaakt.
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Bijlage 1. Productkenmerken Overboekrekening Beleggen
Algemeen
Doelgroep
Consumenten en niet-Consumenten
Beschrijving	De Overboekrekening Beleggen is een rekening voor cliënten die een effectenrekening maar
geen betaalrekening hebben bij Van Lanschot. Deze Overboekrekening Beleggen is
noodzakelijk om gelden van en naar de effectenrekening over te schrijven.

Productkenmerken Overboekrekening Beleggen
Basis		
		
		
Rekeningafschriften
		

–	Overboekrekening voor effectenrekening
– Online Bankieren
– Telefonische opdrachten
– Via Online Bankieren
– Op uw verzoek kunt u maandelijks papieren rekeningafschriften ontvangen

Rente
Op deze rekening rekenen we geen creditrente af. De rekening mag niet rood staan. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren
dan betaalt u geen debetrente.

Specifieke productkenmerken Overboekrekening Beleggen in Online Bankieren
Beschrijving
– Deze betaalopdrachten kunnen alleen geïnitieerd worden met Online Bankieren.
			
– Betaling kan via menu-optie
				
– Betalen: alleen naar de vaste tegenrekening
				
– Beleggen: alleen van en naar een effectenrekening
			
– Uitvoeringswijze via menu-optie
				
– Betalen: Normaal, Spoed, Geagendeerd en Periodiek
				
– Beleggen: Normaal
Wijze van instemming	U geeft in Online Bankieren met behulp van de elektronische handtekening de betaalopdracht
‘Tekenen’ of een vergelijkbare instructie.
Moment van ontvangst
Het moment waarop de bank uw instemming registreert.
Uiterste tijdstip ontvangst	16.25 uur voor betaalopdrachten met prioriteit normaal
		
15.55 uur voor betaalopdrachten met prioriteit spoed
Wijze van intrekken	Intrekken van betaalopdrachten is alleen mogelijk voor transacties die de status ‘In Behandeling’
nog niet bereikt hebben. U breekt de transactie af door in Online Bankieren de instructie
‘Afkeuren’ of een vergelijkbare instructie te geven.

Specifieke productkenmerken Telefonische opdrachten
Beschrijving
		
		
Aanleveren
Moment van ontvangst
Uiterste tijdstip ontvangst

– Deze opdrachten kunt u alleen telefonisch opgeven.
– Opdracht kan alleen van en naar de gekoppelde effectenrekening of naar de vaste tegenrekening
– Uitvoeringswijze Normaal, Spoed en Geagendeerd.
Telefonische opdrachten kunt u opgeven bij Client Services, telefoon 0800-1737.
Het moment waarop de bank de telefonische opdracht registreert.
15.30 uur
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Specifieke productkenmerken Periodiek overboeken in verband met Periodiek Beleggen,
LevensloopBeleggen of GeneratieRekening
Beschrijving
		

– Dagelijks wordt het gehele positieve saldo overgeschreven naar de effectenrekening.
–	Let op! Het gehele positieve saldo op het einde van een werkdag schrijven we de eerst
volgende werkdag in de ochtend automatisch over naar uw effectenrekening.
Aanleveren en uiterste
– Betaalopdrachten om geld over te schrijven kunt u het beste telefonisch aanleveren.
tijdstip ontvangst		Kiest u ervoor om met Online Bankieren geld over te schrijven van uw effectenrekening
via de overboekrekening? Voert u dan uw opdracht voor 16.25 uur in Online Bankieren in,
anders wordt het geld weer teruggeboekt naar uw effectenrekening.		
		
–	Als u gelden periodiek wilt overschrijven van uw tegenrekening naar uw Overboekrekening
Beleggen moet u dit telefonisch opgeven bij Client Services, telefoon 0800-1737.

Tarieven
Voor het aanhouden van deze Overboekrekening Beleggen brengen wij u geen kosten in rekening.

