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Inhoud

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Algemeen

In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene
Bankvoorwaarden, op 29 augustus 2016 door de
Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd
onder nummer 60/2016 ter griffie van de rechtbank
te Amsterdam en gepubliceerd op de website
van de Bank. De laatste versie van de Algemene
Bankvoorwaarden is altijd van toepassing.
b. Bank: Nationale Nederlanden Bank N.V., Postbus
93604, 2509 AV Den Haag, Telefoon: 088 663 06 63,
www.nn.nl. De statutaire vestigingsplaats is
Den Haag. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is
ingeschreven in het register dat de AFM en DNB
aanhouden en in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 52605884.
c. Mijn.nn: de online omgeving van de bank waarop de
rekeninghouder een deposito kan openen, het saldo
kan inzien en wijzigingen kan doorvoeren.
d. Deposito: De depositorekening van de rekening
houder bij de bank zoals bedoeld in deze Product
voorwaarden Depositosparen. Een deposito dat op
naam staat van twee rekeninghouders noemen we
een en/of deposito.
e. Overeenkomst: de tussen een rekeninghouder en
de bank gesloten overeenkomst Depositosparen.
Deze overeenkomst bestaat uit de aanvraag,
deze Productvoorwaarden Depositosparen, de
Productvoorwaarden Internetsparen, de Algemene
Bankvoorwaarden en de Voorwaarden voor het
gebruik van mijn.nn.
f. Rekeninghouder: de persoon op wiens naam het
deposito staat. Dit is een particulier die deze rekening
niet voor zakelijke doeleinden gebruikt. Als twee
personen samen een en/of deposito hebben, worden
beide rekeninghouders zowel gezamenlijk, als ieder
afzonderlijk aangeduid als rekeninghouder.
g. Internetspaarrekening: de internetspaarrekening van
de rekeninghouder bij de bank, zoals bedoeld in de
Productvoorwaarden Internetsparen. Een internet
spaarrekening die op naam staat van twee rekening
houders noemen we een en/of internetspaarrekening.
h. Rekeningnummer: de unieke combinatie van
cijfers en letters die hoort bij het deposito van de
rekeninghouder.
i. Productvoorwaarden Depositosparen: deze
productvoorwaarden over het deposito.

2.1 De Algemene Bankvoorwaarden, de Product
voorwaarden Internetsparen en de Voorwaarden
mijn.nn zijn van toepassing op de relatie tussen
de rekeninghouder en de bank voor zover daar in
de Productvoorwaarden Depositosparen niet van
wordt afgeweken. In geval van afwijking tussen deze
Productvoorwaarden Depositosparen en de Algemene
Bankvoorwaarden en/of de Productvoorwaarden
Internetsparen en/of de Voorwaarden mijn.nn,
hebben de bepalingen in de Productvoorwaarden
Depositosparen voorrang.
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2.2 De niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid
van één van de bepalingen uit de overeenkomst zal
in geen geval leiden tot de niet-uitvoerbaarheid,
ongeldigheid, of nietigheid van de gehele met de
rekeninghouder gesloten overeenkomst. In het geval
waarin de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of
nietigheid van een bepaling onbetwistbaar vast komt
te staan, zal deze betreffende bepaling voor niet
geschreven gehouden worden.
Artikel 3 Deposito openen
3.1 Het deposito kan alleen geopend worden
vanuit mijn.nn door een rekeninghouder die een
internetspaarrekening heeft.

3.2 Het deposito is gekoppeld aan de internetspaar
rekening die wordt gebruikt voor het openen van het
deposito.

3.3 Aan een internetspaarrekening kunnen meerdere
deposito’s worden gekoppeld.
3.4 Het openen van een deposito is kosteloos.
3.5 Als de rekeninghouder een en/of deposito opent,
staat hij ervoor in dat de mederekeninghouder hem
hiertoe heeft gemachtigd en vrijwaart hij de bank voor
eventuele aanspraken van die mederekeninghouder.
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Inhoud

Artikel 4 Herroepingsrecht / bedenktijd

Artikel 7 Rente

4.1 Binnen 14 dagen na opening van het deposito heeft
de rekeninghouder het recht om het deposito zonder
kosten te ontbinden (herroepingsrecht). Hij hoeft
hiervoor geen redenen op te geven. Het verzoek voor
het beëindigen van het deposito moet schriftelijk of via
e-mail voor het einde van genoemde termijn aan de
bank doorgegeven zijn.

7.1 De Bank vergoedt een vaste rente over de inleg op
het deposito. Dit rentepercentage blijft gelijk gedurende
de looptijd die u hebt afgesproken met de bank.

7.2 De rente wordt na elke periode van twaalf maanden
op de internetspaarrekening bijgeschreven.

7.3 De bank start met het berekenen van rente over
4.2 Als de rekeninghouder van het herroepingsrecht
gebruik heeft gemaakt, dan beëindigt de bank het
deposito en boekt de bank het saldo terug naar de
internetspaarrekening van de rekeninghouder. Dit doet
de bank binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van
het verzoek van de rekeninghouder. Over het tegoed
dat op het deposito heeft gestaan, wordt geen rente
vergoed vanaf de datum dat het overgeboekt is van de
internetspaarrekening naar het deposito tot de dag dat
het op de internetspaarrekening is teruggeboekt.

uw inleg op het deposito vanaf de dag dat het deposito
is geopend. De rente wordt per dag over het uitstaande
saldo berekend. Hierbij gaat de bank uit van het
werkelijke aantal dagen per maand en per jaar.

Artikel 8 Einde looptijd
Wanneer de overeengekomen periode is verstreken,
wordt de inleg inclusief de opgebouwde maar nog niet
uitgekeerde rente uitgekeerd op de internetspaar
rekening.

Artikel 5 Tenaamstelling
Artikel 9 Vervroegde beëindiging
5.1 De tenaamstelling van het deposito is identiek
aan de tenaamstelling van de internetspaarrekening
waaraan het deposito is gekoppeld.

5.2 De rekeninghouder moet een wijziging in de
persoonlijke gegevens van de rekeninghouder, zoals zijn
naam, adres en e-mailadres, onmiddellijk via mijn.nn aan
de bank doorgeven.
Artikel 6 Inleg
6.1 Inleg op het deposito kan alleen eenmalig, in
euro’s en vanaf de internetspaarrekening waaraan het
deposito is gekoppeld.
6.2 De minimale inleg op het deposito bedraagt
€ 1.000,- per deposito. De bank mag op elk moment
de hoogte van de minimale inleg wijzigen.
6.3 De maximale inleg bedraagt € 1.000.000,- per
deposito.

9.1 Indien de rekeninghouder het deposito voor het
einde van de looptijd wil beëindigen, kan de bank
opnamekosten in rekening brengen. De inleg wordt
dan uitbetaald onder aftrek van deze opnamekosten.
De opnamekosten worden op de volgende gegevens
gebaseerd:
a. Het actuele rentepercentage van een deposito (op
het moment dat het verzoek tot opzegging door de
bank is ontvangen), gebaseerd op het aantal jaren
(naar boven afgerond) waarmee de overeengekomen
looptijd vroegtijdig wordt afgebroken (A)
b. Het rentepercentage van het deposito van de
rekeninghouder (R)
c. Het aantal dagen waarmee de overeengekomen
looptijd vroegtijdig wordt afgebroken (L)
d. De inleg van de rekeninghouder (I).
De opnamekosten worden als volgt berekend:
(A-R) * I * (L/365)
Als de uitkomst van deze berekening negatief is, dan
worden geen opnamekosten in rekening gebracht.

6.4 Vervolgstortingen en (gedeeltelijke) opnames zijn
niet mogelijk.

6.5 De inleg staat gedurende de gekozen looptijd vast.
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Voorbeeld:
U heeft € 25.000,- ingelegd op uw Depositosparen
met een looptijd van 10 jaar en ontvangt daarover 3,7%
rente. Na 5 jaar en 6 maanden beëindigt u uw deposito.
U mist dan 4 jaar en 6 maanden van de afgesproken
looptijd. Dit ronden wij af op 5 jaar. Op het moment
van beëindiging is de rente voor een deposito met een
looptijd van 5 jaar 5%.
De opnamekosten bedragen dan:
5% – 3,7% = 1,3%
1,3% (renteverschil) x € 25.000,- (inleg) x 4,5 jaar
(gemiste looptijd) = € 1.462,50
U krijgt in dit geval het verschil tussen uw inleg
(€ 25.000,-) en opnamekosten (€ 1.462,50) op uw
Internetspaarrekening gestort. De opgebouwde
maar nog niet uitgekeerde rente van € 462,50
(€ 25.000,- x 3,7% over 6 maanden) wordt ook op uw
Internetspaarrekening bijgeschreven.
In het totaal wordt dan dus het volgende bedrag naar
uw internetspaarrekening overgeboekt:
€25.000,- – € 1.462,50 + € 462,50 = € 24.000,Tot de opzegging heeft u jaarlijks € 925,- ontvangen, in
totaal € 5.087,50.

9.2 In geval van overlijden van de rekeninghouder,
kunnen de (gezamenlijke) erfgenamen binnen een jaar
na de datum van overlijden beschikken over de inleg
zonder dat opnamekosten in rekening worden gebracht.
Daarna geldt lid 1 van dit artikel weer.
9.3 Indien één van de rekeninghouders bij een en/of
deposito overlijdt, kunnen de (gezamenlijke) erfgenamen
slechts samen met de andere rekeninghouder over de
inleg beschikken.

9.4 De bank kan de overeenkomst onmiddellijk
beëindigen als de rekeninghouder zijn verplichtingen
zoals omschreven in de overeenkomst niet nakomt.
De bank zal de klant hierover eerst per brief informeren.
Het beëindigen van de overeenkomst gebeurt niet
eerder dan 2 weken na het versturen van de brief.
De bank betaalt het rekeningsaldo na aftrek van de
opnamekosten uit zoals beschreven onder artikel 9.1.

Artikel 10 Nederlands recht
Het Nederlands Recht is van toepassing op de
overeenkomst.

Depositosparen | Productvoorwaarden

Inhoud

Artikel 11 Wijziging Productvoorwaarden
11.1 De bank mag de Productvoorwaarden
Depositosparen altijd wijzigen of aanvullen. Dertig
dagen nadat de wijzigingen en/of aanvullingen van
de Productvoorwaarden Depositosparen aan de
rekeninghouder zijn verzonden, zijn deze definitief.

11.2 Gaat de rekeninghouder niet akkoord met de
aankomende wijzigingen en/of aanvullingen? Dan moet
hij dit binnen dertig dagen na de bekendmaking per
e-mail of schriftelijk aan de bank laten weten. De bank
beëindigt dan het deposito met inachtneming van de
artikelen 8 en 9.

Artikel 12 Taal
De communicatie tussen de bank en de rekeninghouder
of andere belanghebbenden is in het Nederlands.

Artikel 13 Contractsoverneming
De bank kan in het kader van overdracht van haar
bedrijfsactiviteiten, of een gedeelte daarvan, haar
rechtsverhouding met de rekeninghouder geheel of
gedeeltelijk overdragen aan een andere in Nederland
gevestigde bank. De rekeninghouder geeft de bank bij
het aangaan van de overeenkomst alvast toestemming
voor een dergelijke overdracht.

Artikel 14 Geschillen
De rekeninghouder kan een klacht over de overeen
komst of de uitvoering daarvan indienen bij de directie
van de bank. De rekeninghouder vermeldt daarbij zijn
naam, adres en het rekeningnummer. De klacht kan
gericht worden aan:
Nationale-Nederlanden Bank N.V.
Postbus 93604
2509 AV Den Haag
Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost door de
directie van de bank? Dan kan de rekeninghouder zijn
klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid):
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
t.a.v. de Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl
5



Inhoud

De rekeninghouder kan met zijn klacht ook naar de
bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 15 Naleving wet- en regelgeving en nadere
regels
15.1 De rekeninghouder werkt volledig mee met
de bank zodat de bank kan voldoen aan haar
verplichtingen vanuit wet- en regelgeving.

15.2 De bank kan nadere regels stellen aan het
gebruik van de internetspaarrekening, de wijze waarop
opdrachten worden gegeven, de veiligheidsmaatregelen
die de bank toepast en de wijze waarop klant
herkenning/identiteitsverificatie of autorisatie plaats
vinden. De rekeninghouder moet zich aan deze regels
houden.

Depositosparen | Productvoorwaarden
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Inhoud

Vraag / situatie

Toelichting

Waar in de
voorwaarden?

1. Wat is Depositosparen?

Bij Depositosparen staat de rente en de looptijd vast.
Uw deposito is gekoppeld aan uw internetspaarrekening
bij Nationale-Nederlanden Bank.

1, 6, 7

Kenmerken Depositosparen:
•	De rente schrijven we één keer per jaar bij op uw internet
spaarrekening.
•	Valt onder het depositogarantiestelsel. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nn.nl/depositogarantiestelsel en
www.dnb.nl.
•	De minimale inleg is € 1.000,– per deposito.
•	De maximale inleg is € 1.000.000,– per deposito.
•	Het saldo is tijdens de looptijd niet vrij opneembaar.
2.	Hoe kan ik deze rekening
openen?

Voordat u een deposito kunt openen, heeft u een internet
spaarrekening van Nationale-Nederlanden Bank nodig.
De overboeking naar uw deposito vindt namelijk vanaf deze
spaarrekening plaats.
In drie eenvoudige stappen opent u zelf een deposito binnen
uw persoonlijke en beveiligde online omgeving mijn.nn:
1.	U logt in op uw persoonlijke en beveiligde online omgeving
mijn.nn en klikt op ‘Open direct Depositosparen’;
2.	U kiest het bedrag dat u wilt inleggen en selecteert de
gewenste looptijd;
3.	U gaat akkoord met de productvoorwaarden en op dat
moment wordt uw deposito geopend. Deze nieuwe rekening
is dan zichtbaar in uw persoonlijke en beveiligde online
omgeving mijn.nn.

1, 3

3.	Wanneer wordt mijn rente
uitgekeerd?

Uw rente keren wij na opening van het deposito elke
12 maanden uit. De rente schrijven we bij op uw internet
spaarrekening.

7

4.	Wat gebeurt er aan het einde
van de looptijd?

Aan het einde van de looptijd boeken we het saldo van uw
deposito over naar uw internetspaarrekening. Ook de rente
die u in dat jaar heeft opgebouwd, boeken we dan over.

8

5.	Kan ik bijstorten op mijn deposito?

Nee, u kunt niet bijstorten op uw lopende deposito. Als u meer
geld op een deposito wilt storten, opent u een nieuw deposito
tegen het rentepercentage van dat moment.

3.6

6. Heb ik een bedenktijd?

Ja, er is een bedenktijd van 14 dagen na het openen van
uw deposito. In die periode kunt u uw deposito kosteloos
opheffen. Als u hiervan gebruik maakt, dan wordt er geen
rente vergoed over het bedrag dat op uw deposito heeft
gestaan. Het saldo van uw deposito maken wij naar uw
internetspaarrekening over.
U kunt het verzoek om te stoppen schriftelijk of via e-mail
(vanaf het bij ons bekende e-mailadres) doorgeven.

4
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Inhoud

Vraag / situatie

Toelichting

Waar in de
voorwaarden?

7.	Kan ik eerder stoppen
en opnemen?

Ja, dat kan. Er is een bedenktijd van 14 dagen na het openen
van uw deposito. In die periode kunt u uw deposito kosteloos
opheffen (zie vraag 6).

4, 9

Wilt u na die periode van 14 dagen stoppen en uw saldo
opnemen, dan kan dat. U heeft een termijn afgesproken (de
looptijd) waarover u een vaste rente krijgt. Het kan zijn dat de
rente die u ontvangt lager is dan de rente die op dat moment
geldt voor een nieuw deposito. In dat geval brengen wij u het
verschil in rekening. Dit zijn de opnamekosten. Deze opname
kosten worden ingehouden op uw saldo.
In geval van het voortijdig stopzetten van een deposito,
kunnen zich twee situaties voordoen:
1.	De rente op uw deposito is hoger dan of gelijk aan de
actuele rente.
In deze situatie betaalt u geen opnamekosten.
Voorbeeld:
U heeft € 5.000,– ingelegd op uw Depositosparen met een
looptijd van 4 jaar en ontvangt daarover 2,3% rente. Na
2 jaar en 5 maanden beëindigt u uw deposito. U mist dan
1 jaar en 7 maanden van de afgesproken looptijd. Dit ronden
wij af op 2 jaar.
Op het moment van beëindiging is de rente voor een
deposito met een looptijd van 2 jaar 2,2%. Wij brengen u
geen opnamekosten in rekening, omdat de rente op dat
moment lager is dan de met u afgesproken rente. De nog
niet uitgekeerde rente over de 5 maanden van het jaar
waarin u uw Depositosparen voortijdig beëindigt, wordt
aan u uitbetaald.

Vragen en antwoorden over de Productvoorwaarden Depositosparen | Productvoorwaarden
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Inhoud

Vraag / situatie

Toelichting

7.	Kan ik eerder stoppen en
opnemen? (vervolg)

2.	De rente op uw deposito is lager dan de actuele rente.
In deze situatie betaalt u opnamekosten. Om deze kosten
vast te stellen, wordt de volgende berekening gebruikt:

Waar in de
voorwaarden?

(Actuele rente van Depositosparen – rente van uw huidige
Depositosparen) x saldo x resterende looptijd tot einddatum (het aantal dagen waarmee de overeengekomen
looptijd vroegtijdig wordt afgebroken).
Het actuele rentepercentage van een deposito wordt als
volgt vastgesteld:
De resterende looptijd tot einddatum wordt bepaald vanaf
het moment dat het verzoek tot opzegging door de bank is
ontvangen. Dit wordt gebaseerd op het aantal jaren (naar
boven afgerond).
Daarnaast wordt er gekeken naar het actueel tarief van een
deposito die op dat moment geldt voor dezelfde looptijd.
Voorbeeld
U heeft € 25.000,– ingelegd op uw Depositosparen met
een looptijd van 10 jaar en ontvangt daarover 3,7% rente.
Na 5 jaar en 6 maanden beëindigt u uw deposito. U mist
dan 4 jaar en 6 maanden van de afgesproken looptijd. Dit
ronden wij af op 5 jaar. Op het moment van beëindiging is
de rente voor een deposito met een looptijd van 5 jaar 5%.
De opnamekosten bedragen dan:
5% - 3,7% = 1,3%
1,3% (renteverschil) x € 25.000,– (inleg) x 4,5 jaar
(gemiste looptijd) = € 1.462,50
U krijgt in dit geval het verschil tussen uw inleg (€ 25.000,–)
en opnamekosten (€ 1.462,50) op uw internetspaarrekening
gestort. De opgebouwde maar nog niet uitgekeerde rente
van € 462,50 (€ 25.000,– x 3,7% over 6 maanden) wordt
ook op uw internetspaarrekening bijgeschreven.
In het totaal wordt dan dus het volgende bedrag naar uw
internetspaarrekening overgeboekt:
€ 25.000,– – € 1.462,50 + € 462,00 = € 24.000,Tot de opzegging heeft u jaarlijks € 925,- ontvangen, in
totaal € 5.087,50
U kunt het verzoek om te stoppen schriftelijk of via e-mail
(vanaf het bij ons bekende e-mailadres) doorgeven. Bij een
en/of rekening hebben we een schriftelijke opzegging nodig
met de handtekening van u beiden.

Vragen en antwoorden over de Productvoorwaarden Depositosparen | Productvoorwaarden
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Inhoud

Vraag / situatie

Toelichting

8.	Wat moet ik weten over
mijn deposito en de
Belastingdienst?

Als u een internetspaarrekening en een eventueel daaraan
gekoppeld deposito heeft, kunt u het Financieel Jaaroverzicht
downloaden op de persoonlijke pagina.
Nationale-Nederlanden Bank is wettelijk verplicht om de
Belastingdienst te informeren.
De informatie op uw Financieel Jaaroverzicht geven wij door
aan de Belastingdienst.
Spaar- en beleggingstegoeden van in Nederland woonachtige
particulieren worden tot het vermogen in box 3 gerekend. De
belasting bedraagt 1,2% vermogensrendementheffing per jaar
over het netto vermogen in box 3 (bezittingen min schulden
aan het begin van ieder kalenderjaar). Deze belasting wordt
actueel als uw saldo hoger is dan het heffingvrije vermogen
in box 3.

Vragen en antwoorden over de Productvoorwaarden Depositosparen | Productvoorwaarden
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voorwaarden?
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