Productkenmerken
en voorwaarden
Van Lanschot Spaar &
DepositoRekening
In deze brochure leest u wat u van ons mag verwachten en wat wij van u
verwachten. De productkenmerken en voorwaarden van de Van Lanschot Spaar &
DepositoRekening maken deel uit van de overeenkomst van de Van Lanschot Spaar
& DepositoRekening. Opent u deze rekening? Dan zijn vanaf dat moment ook
deze voorwaarden en productkenmerken van toepassing. De productkenmerken
en voorwaarden van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening kunnen in de
toekomst veranderen. Wij informeren u over elke verandering.
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De Van Lanschot Spaar & DepositoRekening
1. Wat is de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening?

 et de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening kunt u sparen. U kunt uw spaargeld altijd opnemen en
M
tegelijkertijd het spaargeld dat u voorlopig niet nodig hebt langer vastzetten.
 p de spaarrekening spaart u waarbij u altijd uw spaargeld kunt opnemen. Op het deposito spaart u door uw
O
spaargeld vast te zetten voor een langere periode. Tijdens deze periode kunt u uw spaargeld niet opnemen.
Op dezelfde Spaar & DepositoRekening kunt u meer dan één deposito hebben.
2. Wie kan een Spaar & DepositoRekening openen?

 kunt een Spaar & DepositoRekening openen voor uzelf of als vertegenwoordiger van een ander. Bijvoorbeeld
U
als wettelijk vertegenwoordiger voor uw kind of als bestuurder voor een vennootschap.
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 ent u ondernemer of wilt u de Spaar & DepositoRekening gebruiken voor uw vereniging of stichting? Ook dan
B
kunt u een Spaar & DepositoRekening openen. Het openen van een Spaar & DepositoRekening is gratis.
3. Onderscheid tussen particulier en zakelijk gebruik

 ij de Spaar & DepositoRekening maken wij onderscheid tussen particulier gebruik en zakelijk gebruik
B
van de rekening. Dit onderscheid vindt u terug in de rentepercentages waarmee wij rekenen. De actuele
rentepercentages vindt u op www.vanlanschot.nl/spaarrente.
4. Wat hebt u nodig om de Spaar & DepositoRekening te kunnen gebruiken?

 hebt een IBAN-rekening nodig. Een IBAN is een internationaal rekeningnummer. Dit kan een Van LanschotU
betaalrekening zijn of een betaalrekening bij een andere Nederlandse bank. Deze rekening koppelen wij aan
uw Spaar & DepositoRekening. U hebt deze betaalrekening nodig om geld op te kunnen nemen van uw Spaar
& DepositoRekening. Ook uw Van Lanschot-effectenrekening kunt u aan uw Spaar & DepositoRekening laten
koppelen. Het is niet mogelijk uw Van Lanschot Vermogensbeheerrekening en fiscale spaarrekeningen zoals
Van Lanschot LijfrenteSparen te laten koppelen.

De spaarrekening
5. Welke rentemethodiek hanteren wij?

 oor de spaarrekening hanteren wij een rentetrap met rentetreden. Dit betekent dat de hoogte van het rente
V
percentage waarmee wij het rentebedrag berekenen afhankelijk is van het saldo dat op uw spaarrekening
staat. Dit ziet u in de tabel hieronder. Voor iedere rentetrede geldt een afzonderlijk rentepercentage. De rentepercentages en de rentetreden zijn variabel. Dit betekent dat wij de rentepercentages en de rentetreden altijd
kunnen aanpassen. De rentepercentages kunnen ook negatief zijn. De hoogte van de rentepercentages en de
rentetreden kunt u vinden op onze website.

Rentetreden particulier gebruik

Van

Tot

€0

€ 1.000.000

Rentetrede 2

€ 1.000.000

€ 10.000.000

Rentetrede 3

€ 10.000.000

Rentetrede 1

Rentetreden zakelijk gebruik

Van

Tot

Rentetrede 1

€0

€ 1.000.000

Rentetrede 2

€ 1.000.000

Voorbeeld rentetrap
Op 15 april schrijft u € 650.000 over naar uw spaarrekening. Voor uw spaargeld geldt rentetrede 1. Op 6 mei schrijft u € 500.000 over
naar uw spaarrekening. Voor uw spaargeld (€ 1.150.000) geldt dan rentetrede 2 voor het bedrag boven € 1.000.000.
Op 15 juni plaatst u vanaf uw spaarrekening € 400.000 op een deposito. Voor het resterende spaargeld (dan nog een bedrag van
€ 750.000) geldt dan rentetrede 1.
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6. Hoe berekenen wij het rentebedrag?

Het rentebedrag berekenen wij als volgt.
Stap 1.		Per dag bekijken wij welke rentetrede voor uw spaargeld geldt en welk rentepercentage bij die
rentetrede hoort.
Stap 2.		 Het rentepercentage van de betreffende rentetrede delen wij door 365.
Stap 3. 	Per kalenderkwartaal tellen we de rentebedragen per dag bij elkaar op. Dit is het rentebedrag dat wij
met u afrekenen.
Voorbeeld berekening rentebedrag, geen aanpassing rentetrede
Op 15 april schrijft u € 650.000 over naar uw spaarrekening. Voor uw spaargeld geldt dan rentetrede 1. Het rentepercentage van deze
rentetrede is 0,40%. Het rentebedrag voor die dag is dan € 7,12 (= 0,40% / 365 x € 650.000)
Schrijft u geen geld meer over van en naar uw spaarrekening? Dan is het rentebedrag dat wij op 1 juli bijschrijven € 548,49 (= 0,40% /
365 x € 650.000 x 77 dagen).
Voorbeeld berekening rentebedrag, aanpassing rentetrede
Op 15 april schrijft u € 650.000 over naar uw spaarrekening. Voor uw spaargeld geldt dan rentetrede 1. Het rentepercentage van deze
rentetrede is 0,40%. Het rentebedrag voor die dag is dan € 7,12 (= 0,40% / 365 x € 650.000)
Op 15 juni schrijft u € 400.000 bij op uw spaarrekening. Voor uw spaargeld (€ 1.050.000) geldt dan rentetrede 2 voor het bedrag boven
€ 1.000.000. Het rentepercentage van deze rentetrede is 0,20%. Het rentebedrag voor die dag is dan € 11,23 (= 0,40% / 365 x
€ 1.000.000 + 0,20% / 365 x € 50.000)
Schrijft u geen geld meer over van en naar uw spaarrekening? Dan is het rentebedrag dat wij op 1 juli bijschrijven € 614,25 (= 0,40% /
365 x € 650.000 x 61 dagen + 0,40% / 365 x € 1.000.000 x 16 dagen + 0,20% / 365 x € 50.000 x 16 dagen).
Voorbeeld berekening rentebedrag, geen aanpassing rentetrede, negatieve rente
Op 15 april schrijft u € 650.000 over naar uw spaarrekening. Voor uw spaargeld geldt dan rentetrede 1. Het rentepercentage van deze
rentetrede is -0,10%. Het rentebedrag voor die dag is dan -€ 1,78 (=-0,10% / 365 x € 650.000).
Schrijft u geen geld meer over van en naar uw spaarrekening? Dan is het rentebedrag dat wij op 1 juli van uw rekening afschrijven
– € 137,12 (= -0,10% / 365 x € 650.000 x 77 dagen).

7. Wanneer rekenen wij het rentebedrag met u af?

 p de eerste dag van elk kalenderkwartaal rekenen wij het rentebedrag over uw spaargeld van het voorgaande
O
kwartaal met u af. Het rentebedrag kan ook negatief zijn.
8. Hoe kunt u geld opnemen?

 eld opnemen doet u via de betaalrekening of de Van Lanschot-effectenrekening die aan uw Spaar & DepositoG
Rekening is gekoppeld. Dit kunt u doen via Online Bankieren.
 ebt u geen Online Bankieren? Dan kunt u alleen geld opnemen door een (telefonische) opdracht aan ons te
H
geven.
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Het deposito
9. Hoe werkt het deposito?

 anaf de spaarrekening kunt u een bedrag vastzetten op een deposito. Dit noemen wij een deposito plaatsen.
V
Het minimale depositobedrag is € 10.000. Het maximumbedrag is € 5.000.000. Voor het deposito kiest u een
looptijd. Het depositobedrag staat vast voor de looptijd. Dit betekent dat u tijdens de looptijd het deposito
bedrag niet kunt opnemen. U kunt het depositobedrag tijdens de looptijd ook niet verhogen. Voor elk bedrag
dat u op een deposito vastzet, openen wij een nieuw deposito met een eigen depositonummer.
 e ingangsdatum en de einddatum van een deposito zijn altijd een werkdag. Daarom kunt u een deposito alleen
D
op werkdagen plaatsen. Dit kunt u doen via Online Bankieren tot 21.00 uur. Hebt u geen Online Bankieren?
Dan kunt u uw opdracht voor het plaatsen van een deposito telefonisch of schriftelijk aan ons doorgeven.
10. Welke mogelijkheden hebt u met het saldo op de einddatum?

 p de einddatum bestaat het saldo van het deposito uit het depositobedrag en het laatste rentebedrag.
O
Uiterlijk twee weken vóór de einddatum van het deposito informeren wij u dat de einddatum nadert. U hebt
de volgende mogelijkheden.
– Het depositobedrag en het laatste rentebedrag opnieuw op een deposito plaatsen.
–	Het depositobedrag opnieuw op een deposito plaatsen. Het laatste rentebedrag rekenen wij met u af op uw
spaarrekening.
– Het depositobedrag en het laatste rentebedrag rekenen wij met u af op uw spaarrekening.
Vanaf twee weken vóór de einddatum tot één dag vóór de einddatum kunt u uw keuze over wat u wilt doen met
het saldo en het laatste rentebedrag aan ons doorgeven. Maakt u geen keuze? Dan rekenen wij het saldo en het
laatste rentebedrag met u af op uw spaarrekening.
11. Met welk rentepercentage berekenen wij het rentebedrag?

Voor uw deposito berekenen wij het rentebedrag met het rentepercentage dat geldt op de ingangsdatum van
het deposito. Het rentepercentage van een deposito is vast. Dit betekent dat wij het rentepercentage van uw
deposito tijdens de looptijd niet wijzigen. Het rentepercentage kan ook negatief zijn. De rentepercentages en
de looptijden van de deposito’s kunt u vinden op onze website of opvragen bij uw adviseur.
12. Hoe berekenen wij het rentebedrag?

Wij tellen het aantal dagen dat uw deposito loopt vanaf de ingangsdatum tot de einddatum.
Dit aantal dagen delen wij door 365.
Stap 3. 	De uitkomst van de berekening vermenigvuldigen wij met het depositobedrag en met het vaste
rentepercentage op jaarbasis.
Stap 1.		
Stap 2.		

Voorbeeld berekening rentebedrag
U plaatst op 15 april € 50.000 op een deposito met een looptijd van 3 maanden. De einddatum is dan 15 juli. Het rentepercentage
bedraagt 0,10%. Uw deposito loopt 91 dagen (16 dagen in april, 31 dagen in mei, 30 dagen in juni en 14 dagen in juli).
Het rentebedrag op 15 juli is dan € 12,47 (= 0,10% / 365 x € 50.000 x 91 dagen).

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening | 6

13. Wanneer rekenen wij het rentebedrag met u af?

Voor deposito’s met een looptijd van 1 maand tot en met 12 maanden rekenen wij het rentebedrag op de
einddatum van het deposito met u af.
Voor deposito’s met een langere looptijd, kunt u kiezen wanneer wij het rentebedrag met u afrekenen.
–	Wij kunnen het rentebedrag jaarlijks met u afrekenen op dezelfde datum als de ingangsdatum van het
deposito.
–	Wij kunnen het rentebedrag met u afrekenen op de einddatum van het deposito. Wij berekenen elk jaar het
rentebedrag op dezelfde datum als de ingangsdatum van het deposito. Wij berekenen over het rentebedrag
weer rente. Hierbij rekenen wij met het vaste rentepercentage van het deposito. Dit noemen wij renteop-rente. Op de einddatum rekenen wij het totaal van alle rentebedragen met u af op uw spaarrekening.
Wij rekenen daardoor op de einddatum een hoger rentebedrag af dan wanneer u ervoor kiest dat wij het
rentebedrag per jaar met u afrekenen. Het rentebedrag kan ook negatief zijn.
Voorbeeld berekening rentebedrag rente-op-rente
U plaatst op 15 april € 100.000 op een deposito met een looptijd van 4 jaar.
Het rentepercentage bij deze looptijd is 0,45%.
Het eerste jaar berekenen we op 15 april over € 100.000 een rentebedrag van € 450 (= 365 dagen/ 365 dagen x 0,45% x € 100.000).
Het tweede jaar (een schrikkeljaar) berekenen we op 15 april over € 100.450 een rentebedrag van € 453,26 (= 366 dagen/ 365 dagen x
0,45% x € 100.450).
Het derde jaar berekenen we op 15 april over € 100.903,26 een rentebedrag van € 454,06 (= 365 dagen/ 365 dagen x 0,45% x € 100.903,26).
Het vierde jaar berekenen we op 15 april over € 101.357,33 een rentebedrag van € 454,86 (= 364 dagen/ 365 dagen x 0,45% x € 101.357,33).
Op 15 april in het vierde jaar schrijven wij het totale rentebedrag bij van € 1.812,19 op de spaarrekening. Als u ervoor gekozen had dat
wij het rentebedrag per jaar met u afrekenden, dan was het rentebedrag in totaal € 1.800 geweest.
Het eerste jaar 		

€ 450

Het tweede jaar

€ 451,23

Het derde jaar 		

€ 450

Het laatste jaar 		

€ 448,77

Online uw Spaar & DepositoRekening gebruiken
14. Wat hebt u nodig om de Spaar & DepositoRekening online te kunnen gebruiken?

 ilt u online geld overschrijven en de gegevens van uw Spaar & DepositoRekening bekijken? Dan hebt u
W
Van Lanschot Online Bankieren en een betaalrekening bij Van Lanschot nodig.
 et de digipas of Login App (van Online Bankieren) kunt u online geld overschrijven en de gegevens van uw
M
Spaar & DepositoRekening bekijken.
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15. U wilt online bankieren zonder een Van Lanschot-betaalrekening

Hebt u geen Van Lanschot-betaalrekening en wilt u uw betaalrekening bij een andere Nederlandse bank
gebruiken? Dan ontvangt u van ons een digipas waarmee u online de gegevens van uw Spaar & Deposito
Rekening kunt bekijken en online geld kunt overschrijven. Voor het gebruik van Van Lanschot Online
Bankieren en de digipas van Van Lanschot brengen wij geen kosten in rekening.

Tot slot
16. Is het depositogarantiestelsel van toepassing?

Het spaargeld op de spaarrekening en het depositobedrag op de deposito’s vallen onder het deposito
garantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert dat u uw spaargeld of een deel daarvan terugkrijgt,
bijvoorbeeld als een bank failliet gaat. Het bedrag dat u terugkrijgt, is maximaal € 100.000 per persoon per
bank. Het maakt daarbij niet uit hoeveel rekeningen u hebt. Hebt u meer dan € 100.000 op de spaarrekening
en op de deposito’s staan? Dan valt het bedrag boven de € 100.000 niet onder het depositogarantiestelsel.
In onderstaande tabel ziet u drie belangrijke vragen en antwoorden over het depositogarantiestelsel in het
kort. Uitgebreide uitleg vindt u op onze website en in het informatieblad depositogarantiestelsel in deze
voorwaarden.

Depositogarantiestelsel
Voor wie?

– een privépersoon
– een onderneming ongeacht de omvang
– een stichting of vereniging

Maximale vergoeding?

€ 100.000

Wanneer?

Bij faillissement van Van Lanschot

17. Wilt u meer informatie?

Hebt u nog vragen over de Spaar & DepositoRekening? Of wilt u een Spaar & DepositoRekening openen?
Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur. U kunt ook bellen met Van Lanschot Client Services. Deze
afdeling is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 21.00 uur, telefoon 0800 1737.
18. Hebt u een klacht?

Als u een klacht hebt, laat dit ons dan weten via uw adviseur. Voor elke klacht zoekt uw adviseur de beste
oplossing.
Bent u het niet eens met de oplossing die uw adviseur u biedt? Of stuurt u uw klacht liever niet naar het kantoor
waar u bankiert? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze afdeling Klachtenmanagement. Stuurt u dan:
– een e-mail naar klachtenmanagement@vanlanschot.com of
– een brief naar:
Van Lanschot NV
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 1021
5200 HC ‘s-Hertogenbosch
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Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u (als u voldoet aan de criteria) uw klacht voorleggen aan het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: (070) 333 89 99
 it moet u doen binnen 3 maanden nadat u van ons een definitieve reactie op uw klacht hebt gehad. Hoe u dit doet,
D
leest u op www.kifid.nl. In plaats daarvan kunt u er ook voor kiezen om met uw klacht naar de rechter te gaan.
19. Informatie over Van Lanschot

 an Lanschot is een handelsnaam van Van Lanschot NV Van Lanschot NV is statutair gevestigd aan de Hooge
V
Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met BTW-identificatienummer
NL.004 670632.B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), Postbus 98 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

Disclaimer

De informatie die hierboven is opgenomen is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden en is geen aanbod.
Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden
beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in
te winnen.
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2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening
Inleiding
De Van Lanschot Spaar & DepositoRekening
1. Wat is de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening?
2. Wie kan een Spaar & DepositoRekening openen?
3. Onderscheid tussen particulier en zakelijk gebruik van de Spaar & DepositoRekening
4. Wat hebt u nodig om de Spaar & DepositoRekening te kunnen gebruiken?
5. U beëindigt de Spaar & DepositoRekening
6. Wij beëindigen de Spaar & DepositoRekening
De spaarrekening
7.

Vanaf welke rekeningen kunt u geld overschrijven naar uw spaarrekening?

8. Hoe kunt u geld opnemen van uw spaarrekening?
9.

Mag u rood staan op de spaarrekening?

10. Met welk rentepercentage berekenen wij het rentebedrag?
11. Wanneer kunnen wij de rentepercentages en de rentetreden aanpassen?
12. Wanneer berekenen wij het rentebedrag op uw spaarrekening?
13. Wanneer rekenen wij het rentebedrag op uw spaarrekening met u af?
Het deposito
14. Wat is het minimale en maximale depositobedrag?
15. Met welk rentepercentage berekenen wij het rentebedrag?
16. Wanneer berekenen wij het rentebedrag van een deposito?
17. Wanneer rekenen wij het rentebedrag van het deposito met u af?
18. Wanneer voeren wij uw keuze over het saldo op de einddatum uit?
19. Kunt u een deposito beëindigen vóór de einddatum?
Overig
20. Welke informatie ontvangt u over uw Spaar & DepositoRekening?
21. Mogen wij deze voorwaarden veranderen?

Inleiding
Bij uw Spaar & DepositoRekening horen deze voorwaarden en het informatieblad depositogarantiestelsel.
Naast deze voorwaarden zijn op de Spaar & DepositoRekening ook andere voorwaarden van toepassing.
U kunt deze voorwaarden vinden op onze website www.vanlanschot.nl, hierna website genoemd. U kunt
deze voorwaarden 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.
Opent u de rekening voor uzelf of voor uw minderjarige kind? Dan zijn ook van toepassing:
– de Algemene Voorwaarden van Van Lanschot N.V. en de toelichting daarop;
– de Voorwaarden Private Banking.
Deze voorwaarden zijn opgenomen in de brochure Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot.
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Opent u de rekening als ondernemer of als rechtspersoon? Dan zijn ook van toepassing:
– de Algemene Voorwaarden van Van Lanschot N.V. en de toelichting daarop;
– de Voorwaarden voor Zakelijk bankieren.

De Van Lanschot Spaar & DepositoRekening
1. Wat is de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening?

De Van Lanschot Spaar & DepositoRekening is een rekening in euro’s die bestaat uit een spaarrekening en
deposito(’s). Contant geld storten op of opnemen van uw Spaar & DepositoRekening is niet mogelijk.
2. Wie kan een Spaar & DepositoRekening openen?

Een Spaar & DepositoRekening kan worden geopend door:
– een privépersoon voor zichzelf of als vertegenwoordiger van een derde;
– door een ondernemer;
– door een rechtspersoon.
3. Onderscheid tussen particulier en zakelijk gebruik van de Spaar & DepositoRekening

Bij de Spaar & DepositoRekening maken wij onderscheid tussen particulier gebruik en zakelijk gebruik van de
rekening. Wij bepalen wanneer er sprake is van particulier of zakelijk gebruik.
4. Wat hebt u nodig om de Spaar & DepositoRekening te kunnen gebruiken?

Om de Spaar & DepositoRekening te gebruiken hebt u een betaalrekening in euro’s nodig. Dit kan een
Van Lanschot-betaalrekening zijn of een betaalrekening met IBAN bij een andere Nederlandse bank. Deze
betaalrekening hebt u nodig om bedragen op te nemen van de Spaar & DepositoRekening. Deze rekening
koppelen wij aan uw Spaar & DepositoRekening.
Ten minste één rekeninghouder van de Spaar & DepositoRekening moet ook rekeninghouder zijn van de
betaalrekening. Een uitzondering hierop is als de rekeninghouder van de Spaar & DepositoRekening minder
jarig is. Dan moet de betaalrekening op naam staan van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige
die de Spaar & DepositoRekening opent.
5. U beëindigt de Spaar & DepositoRekening

U mag een Spaar & DepositoRekening binnen 14 dagen beëindigen nadat u deze kunt gebruiken. Hieraan is een
aantal voorwaarden verbonden.
–	U hebt de Spaar & DepositoRekening geopend voor uzelf of voor uw minderjarige kind en u alle bijbehorende informatie hebt ontvangen.
– U hebt bij het openen van de rekening niet in persoon met uw adviseur gesproken.
–	U zorgt ervoor dat u het beëindigen van de Spaar & DepositoRekening schriftelijk aan uw adviseur doorgeeft vóór het einde van de genoemde termijn.
De schriftelijke beëindiging stuurt u naar:
Van Lanschot
Leonardo da Vinciplein 60
5223 DR ‘s-Hertogenbosch
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Maakt u geen gebruik van uw recht om de overeenkomst te beëindigen, dan bent u gebonden aan de overeenkomst en de rechten en verplichtingen die daaruit volgen. Daarnaast kunt u een Spaar & DepositoRekening
zonder deposito’s altijd zonder kosten beëindigen. U kunt ons dan een brief sturen met uw handtekening.
U kunt hiervoor ook het formulier Opheffen rekening(en) gebruiken. Zorgt u ervoor dat u het formulier volledig
invult en ondertekent. Dit formulier kunt u telefonisch opvragen of met een e-mail naar Van Lanschot Client
Services. U vindt het formulier ook in Online Bankieren onder de tab Zelf regelen. Wilt u een Spaar & DepositoRekening met een deposito beëindigen? Dan kunt u dit pas doen aan het einde van de looptijd van het deposito.
6. Wij beëindigen de Spaar & DepositoRekening

Hebt u een Spaar & DepositoRekening geopend, maar hebt u er na zes maanden nog geen gebruik van gemaakt?
Dan beëindigen wij de Spaar & DepositoRekening. Zes weken voordat wij de rekening beëindigen, informeren wij
u hierover.

De spaarrekening
7. Vanaf welke rekeningen kunt u geld overschrijven naar uw spaarrekening?

Vanaf elke IBAN-rekening kunt u geld in euro’s overschrijven naar uw spaarrekening.
8. Hoe kunt u geld opnemen van uw spaarrekening?

U kunt alleen geld opnemen via de rekeningen die aan uw Spaar & DepositoRekening zijn gekoppeld.
9. Mag u rood staan op de spaarrekening?

Op de spaarrekening mag u niet rood staan. U kunt nooit méér geld opnemen dan er op uw spaarrekening staat.
10. Met welk rentepercentage berekenen wij het rentebedrag?

De hoogte van het rentepercentage waarmee wij het rentebedrag berekenen is afhankelijk van het saldo dat op
uw spaarrekening staat.
11. Wanneer kunnen wij de rentepercentages en de rentetreden aanpassen?

De rentepercentages en de rentetreden zijn variabel. Dit betekent dat wij deze altijd kunnen aanpassen.
Wij informeren u altijd vooraf over een aanpassing.
12. Wanneer berekenen wij het rentebedrag op uw spaarrekening?

Wij berekenen op dagbasis het rentebedrag waar u recht op hebt. Wij bepalen hoe wij het rentebedrag
berekenen.
13. Wanneer rekenen wij het rentebedrag op uw spaarrekening met u af?

Op de eerste dag van elk kalenderkwartaal rekenen wij het rentebedrag op uw spaarrekening met u af.
Dit is het rentebedrag over het saldo van het voorgaande kwartaal.
Beëindigt u de Spaar & DepositoRekening zonder deposito’s? Dan rekenen wij het rentebedrag met u af op
de beëindigingsdatum. Wij berekenen het rentebedrag over de periode vanaf de eerste dag van het kalender
kwartaal tot de beëindigingsdatum.
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Het deposito
14. Wat is het minimale en maximale depositobedrag?

Voor een deposito is € 10.000 het minimale depositobedrag. Het maximale depositobedrag is € 5.000.000.
15. Met welk rentepercentage berekenen wij het rentebedrag?

Op het deposito berekenen wij het rentebedrag met het rentepercentage dat geldt op de ingangsdatum van het
deposito.
16. Wanneer berekenen wij het rentebedrag van een deposito?

Aan het begin van de looptijd van het deposito berekenen wij het rentebedrag. U ontvangt hiervan een opgave
van ons. Wij bepalen hoe wij het rentebedrag berekenen.
17. Wanneer rekenen wij het rentebedrag van het deposito met u af?

Wanneer wij het rentebedrag met u afrekenen, is afhankelijk van de looptijd van het deposito.
–	Voor deposito’s met een looptijd van 1 maand tot en met 12 maanden rekenen wij het rentebedrag met u af
op de einddatum van het deposito.
– Voor deposito’s met een looptijd langer dan 12 maanden maakt u een keuze uit:
– rentebedrag per jaar afrekenen;
– rentebedrag op de einddatum afrekenen.
18. Wanneer voeren wij uw keuze over het saldo op de einddatum uit?

Vanaf twee weken vóór de einddatum kunt u uw keuze over wat u wilt doen met het saldo aan ons doorgeven.
Zodra u uw keuze aan ons hebt doorgegeven, voeren wij uw keuze uit. U kunt uw keuze doorgeven en wijzigen
tot één dag vóór de einddatum. Maakt u geen keuze? Dan rekenen wij het saldo en het laatste rentebedrag met
u af op uw spaarrekening.
19. Kunt u een deposito beëindigen vóór de einddatum?

Alleen in de volgende situaties kunt u uw deposito vóór de einddatum beëindigen:
–	U overlijdt of de persoon waarmee u het deposito hebt. Beëindigen uw erfgenamen of beëindigt u het
deposito binnen één jaar na overlijden? Dan brengen wij geen kosten in rekening. Uw erfgenamen kunnen of
u kunt het deposito beëindigen via uw adviseur.
–	U wordt arbeidsongeschikt of werkloos. U kunt het deposito beëindigen via uw adviseur. Wij brengen geen
kosten in rekening.
–	U of uw onderneming wordt failliet verklaard, aan u of uw onderneming wordt surséance van betaling
verleend of op u is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing. U kunt het deposito
beëindigen via uw adviseur. Wij brengen geen kosten in rekening.
Wilt u uw deposito om een andere reden vóór de einddatum beëindigen? Neemt u dan contact op met uw
adviseur om de mogelijkheden te bespreken. Houdt u er rekening mee dat wij hiervoor kosten in rekening
brengen.
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Overig
20. Welke informatie ontvangt u over uw Spaar & DepositoRekening?

Wij geven u (digitaal) informatie over uw Spaar & DepositoRekening, bijvoorbeeld per e-mail. Hebt u
aangegeven dat u papieren rekeningafschriften wilt ontvangen? Dan ontvangt u van iedere mutatie op de
rekening een rekeningafschrift. Van uw deposito ontvangt u een (digitale) bevestiging nadat u een deposito
hebt geplaatst.
U krijgt één keer per jaar een (digitaal) Financieel Jaaroverzicht. Hierop staat het spaargeld per 1 januari en
31 december van het betreffende jaar en de rentebedragen die wij in dat jaar hebben afgerekend. In het
Financieel Jaaroverzicht staat het spaargeld van uw spaarrekening en van alle deposito’s samen.
21. Mogen wij deze voorwaarden veranderen?

Wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen. Wij informeren u voordat een verandering ingaat.
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3. Informatieblad over het depositogarantiestelsel (DGS)
Basisinformatie over de bescherming van tegoeden
Tegoeden aangehouden bij Van Lanschot worden beschermd door

Het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)1
Limiet van de bescherming

€ 100.000 per rekeninghouder per bank2 . Uw bank maakt gebruik van de volgende merknamen:
– Van Lanschot
– Evi
Indien u meer rekeningen heeft bij dezelfde bank

Al uw tegoeden bij dezelfde bank worden bij elkaar opgeteld en op het totaal wordt de limiet van € 100.000
toegepast2
Indien u een gezamenlijke rekening heeft met een andere persoon/andere personen

De limiet van € 100.000 is op elke rekeninghouder afzonderlijk van toepassing3
Termijn voor terugbetaling indien een bank niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen

20 werkdagen4
Munteenheid van terugbetaling

Euro
Contact

De Nederlandsche Bank N.V.
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Bezoekadres 				

Telefoon (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

Westeinde 1 				
1017 ZN Amsterdam			

vanuit Nederland:
vanuit het buitenland:

0800-0201068
+ 31 20 524 91 11

E-mail						Meer informatie

info@dnb.nl 				www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’

Aanvullende informatie
Overige belangrijke informatie: In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en bedrijven onder
het depositogarantiestelsel. Voor bepaalde tegoeden geldt een uitzondering. Deze worden op de website van
het verantwoordelijke depositogarantiestelsel vermeld. Ook zal uw bank u op verzoek meedelen of bepaalde
producten al dan niet zijn gedekt. Als een rekening onder de dekking valt, zal de bank dit ook bevestigen op het
rekeningafschrift.

’s-Hertogenbosch, maart 2016
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Uw tegoeden zijn gedekt door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Indien uw bank failliet gaat, worden uw tegoeden terugbetaald tot € 100.000.
Algemene beschermingslimiet: Indien een tegoed niet beschikbaar is voor de rekeninghouder omdat een bank niet aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen, worden de rekeninghouders terugbetaald door het Nederlandse depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt ten hoogste € 100.000
per bank. Dit betekent dat alle tegoeden bij dezelfde bank bij elkaar worden opgeteld om te bepalen welk bedrag wordt gedekt. Als een rekeninghouder
bijvoorbeeld een spaarrekening met € 90.000 en een betaalrekening met € 20.000 heeft, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van slechts € 100.000. Dit
geldt ook als een bank onder verschillende merknamen actief is. Van Lanschot opereert ook onder de naam Evi. Heeft u tegoeden onder deze merknamen, dan
zijn deze tegoeden samen gedekt tot € 100.000.
3
Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen: Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van € 100.000 voor elke rekeninghouder afzonderlijk. In het
geval dat op het moment van het faillissement van uw bank door u een tegoed wordt aangehouden dat direct verband houdt met de koop of verkoop van
een particuliere eigen woning is een dergelijk tegoed onder het depositogarantiestelsel voor een periode van drie maanden na storting van het tegoed tot
maximaal € 500.000 aanvullend beschermd. Verdere informatie kunt u vinden op: dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.
4
Terugbetaling: Het verantwoordelijke depositogarantiestelsel is het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche
Bank N.V. (DNB); Postbus 98, 1000 AB Amsterdam; bezoekadres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; telefoon (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00
uur): vanuit Nederland: 0800-0201068, vanuit het buitenland: + 31 20 524 91 11; e-mail: info@dnb.nl; website: nl onder ‘Depositogarantiestelsel’. Het zal uw
deposito’s (tot € 100.000) uiterlijk binnen 20 (twintig) werkdagen terugbetalen. Als u binnen deze termijn geen terugbetaling heeft ontvangen, moet u zelf
contact opnemen met het depositogarantiestelsel; het is namelijk mogelijk dat u uw geld niet meer kunt terugvragen na het verstrijken van een bepaalde
termijn. De termijn van terugbetaling zal stapsgewijs worden teruggebracht tot 7 (zeven) werkdagen. Gedurende deze overgangstermijn kan
De Nederlandsche Bank (DNB) u op verzoek een passend bedrag toekennen om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Verdere informatie kunt
u vinden op: dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.
1
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