Productkenmerken Opbrengstrekening
Algemeen
Particulieren en ondernemers
Beschrijving	De Opbrengstrekening is bestemd voor klanten die gebruik maken van het
beleggingsconcept Inkomsten van Vermogensbeheer.
Doelgroep

Kenmerken Opbrengstrekening
Basis			
—	Een Opbrengstrekening is een rekeningcourant die gekoppeld is aan een
vermogensbeheerrekening.
				
— Een debetstand op uw Opbrengstrekening is niet toegestaan.
				
—	De Opbrengstrekening is geen onderdeel van een eventuele verpanding op uw
vermogensbeheerrekening.
Ontvangen van

— Op de Opbrengstrekening ontvangt u inkomsten zoals dividenden uit hoofde van uw
belegde vermogen.

opbrengsten 		
Rekeningafschriften

—	U ontvangt geen papieren rekeningafschriften van uw Opbrengstrekening, behalve
als wij dit apart met u afspreken. U kunt u rekeningafschriften inzien via Online
Bankieren.

Toegang tot de rekening —	Vanaf de Opbrengstrekening kunt u (dividend)inkomsten telefonisch over laten

boeken naar uw tegenrekening. U kunt geen geld boeken naar de Opbrengstrekening.
Ook kunt u geen gebruik maken van Online Bankieren om gelden af te schrijven van
de Opbrengstrekening.
Inzicht in uw

— Het saldo van de Opbrengstrekening is zichtbaar in het “Portefeuilleoverzicht” van

Opbrengstrekening 		uw vermogensbeheerrekening onder “Liquiditeiten”. Het saldo kunt u ook inzien via de

Beleggen App in het “Portefeuilleoverzicht” van uw vermogensbeheerrekening onder
“Liquiditeiten”.

Rente
Welke rentepercentages gelden er?

Voor de Opbrengstrekening hanteren wij een rentetrap met rentetreden. Dit betekent dat de hoogte van het
rentepercentage waarmee wij het rentebedrag berekenen afhankelijk is van het saldo dat op uw Opbrengst
rekening staat. Voor iedere rentetrede geldt een afzonderlijk rentepercentage. De rentepercentages kunnen
ook negatief zijn. Dit betekent dat u geld aan ons moet betalen. Brengen wij negatieve rente in rekening? Dan
mogen wij het rentebedrag afschrijven van het saldo op uw Opbrengstrekening. Wij schrijven de rente bij of af
aan het einde van elk kwartaal. De rentepercentages en de rentetreden zijn variabel. Dit betekent dat wij de
rentepercentages en de rentetreden altijd kunnen aanpassen. Wij informeren u altijd vooraf over een aanpassing.
De hoogte van de rentepercentages en de rentetreden kunt u vinden op www.vanlanschot.nl/spaarrente. U kunt
het rentepercentage ook opvragen bij uw banker.

Tarieven
Voor het aanhouden van een Opbrengstrekening brengen wij u geen kosten in rekening.
Overboeken van en naar uw Opbrengstrekening
Een opdracht voor een overboeking van uw Opbrengstrekening geeft u altijd telefonisch door. Dit doet u
aan uw private banker of aan Client Services. Wij boeken het geld alleen over naar uw vaste tegenrekening.
Via Online Bankieren kunt u daarna het geld overboeken naar een andere rekening. Als u niet beschikt over
Online Bankieren, dan moet u de opdracht schriftelijk aan de bank doorgeven. Van Lanschot Client Services
is te bereiken op telefoonnummer 0800 1737, vanuit het buitenland +31 73 687 18 97. Van telefonische
betaalopdrachten maken wij gespreksopnamen. Deze betaalopdrachten controleren wij daarna bij u.
Overlijden
Voor de Opbrengstrekening geldt hetzelfde in geval van uw overlijden, als wij met u hebben afgesproken in de
Voorwaarden Vermogensbeheer onder “Wat gebeurt er met uw vermogen als u overlijdt?”.
Beëindiging
De Opbrengstrekening is gekoppeld aan uw keuze voor het beleggingsconcept Inkomsten van
Vermogensbeheer. Als u wijzigt van beleggingsconcept of uw vermogensbeheerrekening beëindigd dan vervalt
de Opbrengstrekening automatisch. Als er nog een saldo is op uw Opbrengstrekening boeken wij dit op dat
moment naar uw tegenrekening.
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