Productvoorwaarden

Basissparen
Dit zijn de productvoorwaarden van Basissparen van
Nationale-Nederlanden. In deze voorwaarden hebben we belangrijke
begrippen schuin gedrukt. Deze begrippen staan achteraan uitgelegd
in een begrippenlijst.
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1 Algemeen

Inhoud

3.3 De rekeninghouder staat er voor in dat de
opdrachten juist zijn.

1.1 De rekening is bedoeld voor natuurlijke personen.
4 Rente
1.2 De rekening is bedoeld om te sparen. De rekening
houder garandeert dat de gelden op de rekening alleen
van hemzelf zijn en niet worden gehouden voor derden
of voortvloeien uit illegale activiteiten.

4.1 U ontvangt rente over een spaartegoed van
maximaal € 1.000.000.

1.3 De rekening is gekoppeld aan één tegenrekening.

4.2 Het rentepercentage is variabel en effectief op
jaarbasis. Actuele rentepercentages vindt u op nn.nl.

De rekeninghouder staat er voor in dat de tegen
rekening (mede) op zijn eigen naam staat/blijft staan.

4.3 U bouwt rente op vanaf de dag dat het geld op
uw rekening is bijgeschreven.

1.4 Het tegoed op de rekening is een vorderingsrecht
op Nationale-Nederlanden. Dit recht kan niet aan een
derde overgedragen en/of verpand worden.

2 En/of basisspaarrekening
2.1 De rekeninghouders zijn elk apart bevoegd over het
tegoed op de basisspaarrekening te beschikken.
2.2 Beide rekeninghouders mogen elk apart
opdrachten geven en rechtshandelingen verrichten met
betrekking tot de basisspaarrekening.

4.4 De rente wordt per dag over het uitstaande saldo
berekend, uitgaand van het werkelijke aantal dagen per
maand en per jaar. Bij een basisspaarrekening duurt een
jaar van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.

4.5 Eén keer per jaar ontvangt u achteraf de rente op
uw basisspaarrekening. De bijschrijving vindt plaats
op de eerste dag na 1 januari waarop dit volgens onze
systemen verwerkt kan worden. De datum van de
bijschrijving is 1 januari.

5 Overzicht bij- en afschrijvingen
2.3 In bepaalde gevallen is medewerking en toe
stemming van beide rekeninghouders nodig (of indien
van toepassing de bewindvoerder/curator namens
één van de rekeninghouders). Dit is nodig bij opheffing
van de rekening, faillissement, surseance van betaling,
wettelijke schuldsanering, onderbewindstelling of
ondercuratelestelling van één of beide rekeninghouders.

2.4 Beide rekeninghouders zijn ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor alles wat Nationale-Nederlanden uit
hoofde van de basisspaarrekening te vorderen mocht
hebben.

U ontvangt na elke transactie een papieren afschrift.

6 Opzeggen
Zowel u als wij kunnen de basisspaarrekening direct
opzeggen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. We
maken dan uw tegoed inclusief de opgebouwde rente
over naar uw tegenrekening.

7 Wijzigingen
7.1 U mag de tegenrekening wijzigen. De nieuwe

3 Storten en opnemen

tegenrekening moet wel op precies dezelfde naam staan
als de basisspaarrekening.

3.1 Stortingen op de basisspaarrekening mogen alleen
in euro’s worden gedaan vanaf de tegenrekening.
Contante stortingen zijn niet mogelijk.

7.2 De rekeninghouder kan de basisspaarrekening niet

3.2 Opnemen van de basisspaarrekening kan alleen

7.3 De rekeninghouder moet een wijziging in zijn

door middel van het opnameformulier. Dit formulier
staat op nn.nl of is op te vragen via onze klantenservice.
Contante opnames zijn niet mogelijk.

persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld een adres
wijziging meteen schriftelijk aan Nationale-Nederlanden
doorgeven.
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op een andere naam zetten.
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Inhoud

8 Over de voorwaarden

10 Naleving wet- en regelgeving en nadere regels

8.1 Wij hebben het recht om deze voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen. De wijziging of aanvulling gaat
in op een datum die wij bepalen. Wij sturen u hierover
minimaal één maand van tevoren een bericht.

10.1 Wij houden ons aan alle verplichtingen die uit wet-

8.2 Op dit product zijn ook de ‘Algemene
Bankvoorwaarden’ van toepassing. Bij verschillen
gaan de Voorwaarden Basissparen voor. De meest
recente voorwaarden Basissparen en de algemene
Bankvoorwaarden staan altijd op nn.nl.

8.3 Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 9 mei 2015.

en regelgeving voortvloeien.

10.2 Wij verwachten van u dat u er alles aan doet om
met ons mee te werken, zodat wij kunnen voldoen aan
onze verplichtingen vanuit wet- en regelgeving.

10.3 Wij kunnen nadere regels stellen aan het
gebruik van de basisspaarrekening, de manier waarop
opdrachten worden gegeven, de veiligheidsmaatregelen
die wij toepassen en de wijze waarop klant herkenning/
identiteitsverificatie of autorisatie plaats vindt. U moet
zich aan deze regels houden.

9 Gebruik van persoonsgegevens
9.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het
aangaan en uitvoeren van deze overeenkomst.
We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor:
• andere financiële diensten;
• marketingactiviteiten;
• vergroting van het relatiebestand;
• fraudebestrijding;
• statistische analyse;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9.2 Nationale-Nederlanden Bank N.V.,
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering
Maatschappij N.V. en Nationale Nederlanden
Levensverzekering Maatschappij N.V. maken onderdeel
uit van dezelfde groep. U kunt ook benaderd worden
met aanbiedingen voor schade-, levensverzekeringen of
bankproducten van deze maatschappijen. Kijk voor
meer informatie op www.nn.nl/privacy.

10.4 Als een van onze ondernemingen (gedeeltelijk)
wordt overgenomen door een derde partij, dan gaat u
ermee akkoord dat uw rechtsverhouding met ons in het
kader van die (gedeeltelijke) overdracht op een derde
overgaat (contractoverneming).
11 Begrippen
Tegenrekening
Een Nederlandse betaalrekening die op uw naam staat.
Deze rekening moet lopen bij een bank in Nederland met
een bankvergunning van de Nederlandsche Bank N.V. en
in euro’s zijn.

Rekeninghouder
U, degene die bij ons een rekening heeft. De rekening
houder moet een natuurlijk persoon zijn en Nederlands
ingezetene zijn.

Nationale-Nederlanden
Met Nationale-Nederlanden bedoelen we in deze
voorwaarden:
Nationale-Nederlanden Bank N.V.
Postbus 93603
2509 AT Den Haag
www.nn.nl

2160-40.1504

De statutaire naam luidt: Nationale-Nederlanden
Bank N.V. De statutaire vestigingsplaats is Den Haag.
Nationale-Nederlanden N.V. is ingeschreven in
het register dat de AFM en DNB aanhouden.
Nationale-Nederlanden Bank N.V. is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer: 52605884.
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