Deposito
Algemene Voorwaarden

Inleiding
Dit zijn de Algemene Voorwaarden Deposito. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u
en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken tussen u en de bank.
Met een deposito kunt u (een deel van) uw geld voor een bepaalde periode tegen een afgesproken rente vastzetten.
Heeft u vragen?
Die kunt u op de volgende manieren aan ons stellen:
▪ Online via het contactformulier op www.ohra.nl/contact
▪ Telefonisch op 026 400 40 40
Wat staat er in deze voorwaarden?
▪ Waarvoor zijn deze voorwaarden?		
▪ Wat is een deposito?		
▪ Hoe opent u een deposito?		
▪ Wilt u het deposito toch niet?		
▪ Welke rente krijgt u en wanneer?
▪ Wanneer stopt het deposito		
▪ Het geld op een deposito		
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Waarvoor zijn deze voorwaarden?
1.	Deze voorwaarden gelden tussen u en de bank. Naast deze voorwaarden staan de afspraken met de bank in de
Algemene Voorwaarden Elektronische diensten, de Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer en de Algemene
Bankvoorwaarden.
2. De bank mag extra regels en aanwijzingen geven aan u. B
 ijvoorbeeld extra voorwaarden of limieten. Deze regels
en aanwijzingen maken deel uit van de overeenkomst met de bank.
3.	Overal waar in deze voorwaarden de bank wordt genoemd, is dit OHRA Bank. OHRA Bank is een handelsnaam
van Nationale-Nederlanden Bank N.V. en een onderdeel van NN Group N.V. (hierna NN Group).

Wat is een deposito?
 et een deposito zet u geld van uw spaarrekening voor een bepaalde periode vast. Dat betekent dat u dit geld voor een
M
bepaalde periode niet kunt opnemen. Hoe lang deze periode is, spreekt de bank vooraf met u af. U krijgt rente over het
geld dat u heeft gestort. Ook deze rente spreekt de bank vooraf met u af. In deze voorwaarden noemen wij deze vorm
van sparen op een spaarrekening steeds een deposito.

Hoe opent u een deposito?
 kunt een deposito openen als u al een spaarrekening heeft bij OHRA Bank. Het deposito hoort bij deze
U
spaarrekening. U
 opent een deposito via OHRA Bank Online. U logt in en kunt bij uw spaarrekening aangeven
dat u een deposito wilt openen. U kiest de het bedrag en de looptijd. Het geld wordt dan van uw spaarrekening
afgeschreven. Bij welke spaarrekening u een deposito kunt openen, staat op de website van de bank.

Wilt u het deposito toch niet?
1.	Binnen veertien dagen na het begin van de overeenkomst, kunt u besluiten om toch geen deposito te nemen. U
doet dat door de bank een brief te sturen. Zorg ervoor dat de brief binnen veertien dagen na het openen van het
deposito bij de bank aanwezig is.
Wat moet u in de brief schrijven?
uw naam en relatienummer
het nummer van uw spaarrekening en het depositonummer
dat u het deposito toch niet wilt
de datum waarop u de brief verstuurt
uw handtekening.
2.	U betaalt € 100,- kosten om het deposito binnen veertien dagen te stoppen. Het bedrag van het deposito stort de
bank terug op uw gewone spaarrekening. De kosten trekt de bank hier van af.
3. U hoeft niet de boete genoemd bij onderdeel 3, 4 en 5 van ‘Wanneer stop het deposito?’ te betalen als u het 		
deposito binnen veertien dagen opzegt.

Welke rente krijgt u en wanneer?
1.	In OHRA Bank Online staat uit welke looptijden en bijbehorende rentepercentages u kunt kiezen.

2. De rente blijft gelijk zolang als het deposito duurt.
3.	U ontvangt de rente vanaf de datum dat het geld van uw spaarrekening is afgeschreven. Opent u binnen een
maand, gerekend vanaf de dag dat de bank u het openingsformulier van uw spaarrekening heeft toegestuurd, een
deposito? En is de rente op het moment dat de bank u het openingsformulier heeft toegestuurd hoger dan de rente
die geldt op de dag dat u het deposito opent? Dan ontvangt u automatisch die hogere rente. U hoeft hiervoor niets
te doen.
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4.	De rente wordt jaarlijks na een periode van twaalf maanden na de ingangdatum van het depostio, op uw
spaarrekening bijgeschreven. De bank berekent de rente als volgt:
Bij een looptijd van één jaar
Wij tellen het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal dagen delen wij door 360. De uitkomst hiervan
vermenigvuldigen wij met het saldo op uw rekening en met het rentepercentage.
Bijvoorbeeld:
U kiest op 15 april voor een deposito van € 10.000,-. Stel, het rentepercentage is 1,5%. Op 15 april van het volgende jaar
berekent de bank de rente. Het geld heeft dan 365 dagen (of 366 in een schrikkeljaar) op uw rekening gestaan.
Het rentebedrag dat u in april uitgekeerd krijgt is dan € 152,08 (= 365 dagen / 360 dagen x 1,5% x € 10.000,-).
Bij een looptijd langer dan één jaar
Wij tellen het aantal dagen dat het geld op uw rekening staat. Dit aantal dagen delen wij door 365. De uitkomst hiervan
vermenigvuldigen wij met het saldo op uw rekening en met het rentepercentage.
Bijvoorbeeld:
U kiest op 15 april voor een deposito van € 10.000,- . Stel, het rentepercentage is 1,5%. Op 15 april van het volgende
jaar berekent de bank de rente. Het geld heeft dan 365 dagen (of 366 in een schrikkeljaar) op uw rekening gestaan.
Het rentebedrag dat u in april uitgekeerd krijgt is dan € 150,- (= 365 dagen / 365 dagen x 1,5% x € 10.000,-).

Wanneer stopt het deposito?
1.	U spreekt met de bank af voor hoe lang u het geld op het deposito vast zet. In OHRA Bank Online staat voor welke
periodes u een deposito kunt openen. Hieruit kunt u kiezen. Als deze periode voorbij is, stopt het deposito. De bank
maakt dan het geld over naar uw spaarrekening.
2.	Wilt u al het geld opnemen en het deposito eerder stoppen dan u heeft afgesproken? Dan moet u een boete
betalen. U kunt niet een deel van het geld op een deposito opnemen.
3.	Wilt u het deposito eerder stoppen dan u vooraf heeft afgesproken? Dan moet u aan de bank een boete en/of
administratiekosten betalen.
4.	Is het rentepercentage dat u ontvangt lager dan het rentepercentage dat op het moment van stoppen geldt voor
eenzelfde soort deposito? Dan berekent de bank de boete om eerder te stoppen op de volgende manier:
-	Eerst wordt bepaald hoe lang uw deposito nog duurt (de resterende looptijd, afgerond in hele jaren);
-	Daarna neemt de bank de rente die op dat moment wordt vergoed op een nieuw deposito met eenzelfde of – als
die er niet is - de dichtstbijzijnde langere looptijd. Dit wordt de vergelijkingsrente genoemd;
-	Daarna berekent de bank het verschil tussen de vergelijkingsrente en de rente die u ontvangt. Het verschil wordt
vermenigvuldigd met het bedrag dat u opneemt (het opnamebedrag). Dit zijn de jaarlijkse boetebedragen over de
toekomstige jaren tot de einddatum van uw deposito.
-	Vervolgens berekent de bank de waarde van de jaarlijkse boetebedragen terug naar dit moment. Dit wordt de
contante waarde genoemd. U betaalt deze kosten namelijk niet in de toekomst maar nu.
-	De contante waarde van de jaarlijkse boetebedragen worden bij elkaar opgeteld. Dit is de totale boete.
-	Ook moet u € 50,- administratiekosten betalen. D
 e bank kan dit bedrag tijdens de looptijd aanpassen aan
algemene prijsontwikkelingen.
Voorbeeldberekening van een boete bij een deposito.
	Alle rentepercentages zijn fictief. In de voorbeeldberekening is geen rekening gehouden met een mogelijk
schrikkeljaar. Stel u heeft een deposito afgesloten voor een looptijd van 5 jaar. De afgesproken rente is 2,75%.
	Na 2 jaar is uw deposito € 10.000,-. En u besluit dat u toch over uw geld wilt beschikken. De resterende looptijd
van het deposito is dus 3 jaar.
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De boete wordt als volgt berekend:
1)	De vergelijkingsrente voor een deposito met een looptijd van 3 jaar is 3,25 %.
2)	Het verschil tussen de vergelijkingsrente en de rente die u ontvangt is 0,50 %.
3) 0,50 % vermenigvuldigd met het opnamebedrag van € 10.000,- = € 50,-.
4)	De boetebedragen (€ 50,- per jaar) worden contant gemaakt (teruggerekend naar dit moment). Voor het eerste
jaar geldt dat € 50,- wordt gedeeld door 1,0325% = € 48,43. De boetebedragen voor alle jaren zijn dan:
Jaar

1

Dagen

Opnamebedrag

Renteverschil

Vergelijkingsrente

(0,5%)

(3,25%)

365

€ 10.000,00

€ 50,00

€

48,43

2

730

€ 10.000,00

€ 50,00

€

46,90

3

1095

€ 10.000,00

€ 50,00

€

45,43

Totaal boete

€

140,76

Administratiekosten

€

50,00

U betaalt:

€

190,76

5.	Is het rentepercentage dat u ontvangt hoger dan het rentepercentage dat op het moment van stoppen geldt voor
eenzelfde soort deposito? Dan betaalt u € 50,- administratiekosten als u het deposito eerder wilt stoppen.
	De bank kan dit bedrag tijdens de looptijd aanpassen aan algemene prijsontwikkelingen.
6. Als het deposito stopt door het overlijden van de rekeninghouder, wordt er geen boete in rekening gebracht.
7.	Wilt u een deposito eerder stoppen? Dan moet u dat de bank in een brief laten weten. Zet hier het nummer in van
uw spaarrekening en het nummer van het deposito. U krijgt rente vergoed tot de dag waarop het deposito stopt.
	De bank trekt de eventuele boete en administratiekosten af van het deposito en stort het restant, inclusief de rente
over het deposito, op uw spaarrekening. Wilt u een spaarrekening stoppen waarbij u ook een deposito hebt?
	Dan stopt de bank ook het deposito. U betaalt dan ook de boete en/of administratiekosten genoemd bij onderdeel
3, 4 en 5 hierboven.

Het geld op een deposito
1.	U mag niet iemand anders namens u een deposito laten gebruiken (machtigen).
2. Het geld op het deposito kunt u niet aan iemand anders geven (overdragen).
3.	Niemand heeft recht op het geld op het deposito behalve u en een eventueel tweede rekeninghouder. U mag niet
afspreken dat iemand anders het geld op het deposito krijgt als u uw afspraken met die andere persoon
niet nakomt (verpanding). Dit mag wel als de bank u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
Vestigingsplaats Delta Lloyd Bank
Omval 300, 1096 HP Amsterdam
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