PRODUCTVOORWAARDEN
SNS GOUDEN HANDDRUK INKOMEN
1
DEFINITIES
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder
Bank
SNS Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. gevestigd in Utrecht. K.v.K.nr. 16062338. De Volksbank
N.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd in de hoedanigheid van financiële dienstverlener
onder nummer 12000085.
Beperkte kring van gerechtigden
De echtgenoot of gewezen echtgenoot danwel degene met wie de Rekeninghouder duurzaam een gezamenlijke
huishouding voert en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat.
De kinderen of pleegkinderen van de Rekeninghouder die de leeftijd van dertig jaar nog niet hebben bereikt.
Inleg
Bedrag dat op de Rekening wordt gestort.
Overeenkomst
De overeenkomst SNS Gouden Handdruk Inkomen.
Overige Voorwaarden
Algemene Bankvoorwaarden, het Reglement Spaarrekeningen, Voorwaarden Gebruik Tincode en de Voorwaarden
Mijn SNS, steeds in hun meest recente versie.
Periodieke uitkeringen/Termijnen
Uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in artikel 11 lid 1 letter g of Termijnen als
bedoeld in artikel 11a van de Wet, zoals dit artikel gold op 31 december 2013.
Rekeninghouder
De natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die bij de Bank een Rekening aanhoudt.
Rekening
De geblokkeerde rekening SNS Gouden Handdruk Inkomen zonder debetfaciliteit, die op naam is gesteld van de
Rekeninghouder en waarop uitsluitend een bedrag kan worden gestort in het kader van fiscaal gefacilieerd sparen
zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 letter g en artikel 11a van de Wet, zoals dit artikel gold op 31 december 2013.
Saldo
Inleg, gecorrigeerd met deelopnames en boeterente, vermeerderd met de jaarlijkse rente.
Tegenrekening
De betaalrekening bij een bank in een SEPA-land die de rekeninghouder heeft opgegeven. Je vindt de SEPA-landen
op snsbank.nl.
Voorwaarden
Deze voorwaarden SNS Gouden Handdruk Inkomen steeds in hun meeste recente versie.
Wet
Wet op de loonbelasting 1964.
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ALGEMEEN
2.1 Het doel van de Overeenkomst is het verkrijgen van Termijnen.
2.2 Op de Rekening mag slechts eenmalig worden ingelegd. Gedurende de looptijd kunnen er geen bedragen op
de Rekening worden bijgestort. De minimale inleg bedraagt € 5.000 (zegge: vijfduizend euro).
2.3 Ingeval de Rekeninghouder een extra bedrag wil storten dient hiervoor een nieuwe Rekening te worden
geopend.
2.4 De Rekening kan slechts op naam van één Rekeninghouder worden afgesloten.
2.5 De Rekeninghouder is de werknemer of gewezen werknemer aan wie de ontslagvergoeding is toegekend.
2.6 Indien de Rekeninghouder aan wie de aanspraak op Periodieke uitkeringen zijn toegekend, is overleden voordat
de Periodieke uitkeringen hebben plaatsgevonden danwel Termijnen zijn uitgekeerd, is de Rekeninghouder de
(wettelijk) erfgenaam behorend tot een persoon uit de Beperkte kring van gerechtigden van de werknemer
of gewezen werknemer.
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INGANG EN DUUR VAN DE UITKERINGEN
3.1 De eerste uitkering gaat in uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar waarin de Rekeninghouder de AOWgerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid van de Algemene Ouderdomswet, bereikt.
3.2 In geval de Rekeninghouder degene is als bedoeld in artikel 2.6 moet de eerste termijn direct ingaan na
overlijden van de Rekeninghouder.
3.3 De minimale periode tussen de eerste en de laatste uitkering wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel.
Ingeval de gerechtigde een
leeftijd heeft bereikt van

maar nog niet de leeftijd
heeft bereikt van

bedraagt de minimale periode tussen de
eerste en de laatste uitkering het in deze
kolom vermelde aantal jaren

-

25

18

25

30

15

30

35

12

35

40

9

40

45

6

45

50

4

50

55

3

55

60

2

60

-
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3.4 Als de uitkeringen toekomen aan kinderen uit de Beperkte kring van gerechtigden van de Rekeninghouder
bedraagt, behoudens de situatie in artikel 5.1, het aantal jaren tussen de eerste en de laatste uitkering nooit
meer dan het aantal jaren dat de gerechtigde jonger is dan dertig jaar.
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

UITKERINGEN
De looptijd van de maandelijks automatisch over te boeken bruto-uitkering wordt bij aanvang van de Overeenkomst vastgesteld en kan door de Rekeninghouder tussentijds niet worden gewijzigd.
De Bank boekt maandelijks de uitkeringen onder inhouding van de wettelijk verplichte loonheffingen over
naar de Tegenrekening.
De eerste uitkering wordt één kalendermaand na de ingangsdatum op de Tegenrekening uitbetaald.
De uitkeringen worden elke maand omstreeks de vijfentwintigste dag van de maand door de Bank overgeboekt
naar de Tegenrekening.
Bij de laatste overboeking wordt het restant van het Saldo overgeboekt naar de Tegenrekening.
Tussentijdse opnames door de Rekeninghouder zijn niet toegestaan.

5
OVERLIJDEN
5.1 Als de Rekeninghouder vóór ontvangst van de laatste uitkering overlijdt, komt het resterende Saldo toe aan
de personen genoemd in de Beperkte kring van gerechtigden.
5.2 Het recht op de nog niet uitbetaalde uitkeringen gaat over op deze perso(o)n(en).
5.3 De Bank stort de uitkeringen waarop iedere gerechtigde als bedoeld in artikel 5.1 recht heeft, op de door
de gerechtigde aangewezen en door de Bank geaccepteerde particuliere betaalrekening (niet zijnde een
spaarrekening en/of beleggingsrekening) aangehouden bij een Nederlandse bank, ten gunste en ten laste
waarvan mutaties ingevolge deze Voorwaarden kunnen plaatsvinden.
5.4 Als de (wettelijk) erfgenaam niet behoort tot personen uit de Beperkte kring van gerechtigden, dan wordt
het Saldo dat resteert uitgekeerd aan de (wettelijk) erfgenamen, niet zijnde personen uit de Beperkte kring
van gerechtigden.
5.5 Als de Rekeninghouder als bedoeld in artikel 2.6 vóór ontvangst van de laatste uitkering overlijdt, wordt het
Saldo uitgekeerd aan de (wettelijk) erfgenamen.
5.6 Het Saldo als bedoeld in artikel 5.4 en 5.5 wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking van de
Rekeninghouder op het onmiddellijk aan het overlijden voorafgaand tijdstip. De Bank keert dit Saldo onder
inhouding van loonheffing uit op de door de gerechtigde aangewezen en door de Bank geaccepteerde particuliere betaalrekening (niet zijnde een spaarrekening en/of beleggingsrekening) aangehouden bij een Nederlandse bank, ten gunste en ten laste waarvan mutaties ingevolge deze Voorwaarden kunnen plaatsvinden.
5.7 De (wettelijk) erfgenamen zijn verplicht zich binnen twaalf maanden na overlijden van de Rekeninghouder
te melden. Melden zij zich niet, dan is de Bank verplicht 52% loonbelasting in te houden.
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RENTE
6.1 De Bank vergoedt over het Saldo een vaste rente die gedurende de duur van de Overeenkomst niet wijzigt.
6.2 De door de Bank te vergoeden rente wordt per jaar berekend. Hierbij wordt een maand gesteld op 30 dagen
en een jaar op 360 dagen. De rente wordt telkens na een periode van twaalf maanden na de datum van
Inleg op de Rekening geboekt.
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7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6
7.7
7.8

BEËINDIGING
De Rekening kan niet worden vervreemd, prijsgegeven, of - in tegenstelling tot hetgeen in artikel 24 en 25 van
de Algemene Bankvoorwaarden is bepaald - formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen.
De Rekeninghouder is zich ervan bewust dat, indien de Rekeninghouder in strijd handelt met een van de
wettelijke verboden zoals opgenomen in de Wet, dit fiscale consequenties met zich meebrengt.
Ingeval de Rekeninghouder de Rekening vóór het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk beëindigt, zal de
Bank over het opgenomen Saldo een retourrente van 1,25% per niet volgemaakt spaarjaar inhouden, met een
maximum percentage dat afhankelijk is van de oorspronkelijke looptijd waarvoor de Rekening is afgesloten.
Indien de Rekening is afgesloten voor een looptijd van één jaar (twaalf gehele kalendermaanden) tot en met
tien jaar (120 gehele kalendermaanden), bedraagt het maximum percentage 4,5%. Indien de Rekening is
afgesloten voor een looptijd meer dan tien jaar (vanaf 121 gehele kalendermaanden) tot en met 35 jaar (420
gehele kalendermaanden) bedraagt het maximum percentage 9,5%.
Indien een gedeelte van het Saldo vóór het einde van de Overeenkomst wordt opgenomen, dan wordt de in
artikel 7.3 genoemde retourrente door de Bank verrekend met het restant Saldo. Indien het Saldo onvoldoende
is wordt de in artikel 7.3 genoemde retourrente verrekend met de uit te keren rente.
Indien het gehele Saldo vóór het einde van de Overeenkomst wordt opgenomen, dan wordt de in artikel 7.3
genoemde retourrente in mindering gebracht op het totaal aan de Rekeninghouder uit te keren bedrag met
in begrip van de uit te keren rente.
Ingeval van overlijden van de Rekeninghouder voor het einde van de Overeenkomst is geen retourrente
verschuldigd.
Uitkering van het volledig Saldo ineens is mogelijk voorzover de Wet dit toestaat. Gedeeltelijke opname is
niet mogelijk. Artikel 7.3 t/m 7.5 blijven in dit geval wel van toepassing.
Bij uitkering ineens van het volledig Saldo keert de Bank dit Saldo onder inhouding van loonheffingen uit
op de door de Rekeninghouder of gerechtigde aangewezen en door de Bank geaccepteerde particuliere
betaalrekening (niet zijnde een spaarrekening en/ of beleggingsrekening) aangehouden bij een bank in een
SEPA-land, ten gunste en ten laste waarvan mutaties ingevolge deze Voorwaarden kunnen plaatsvinden.

8
SANCTIEBEPALING
8.1 Indien de Rekeninghouder, een (wettelijk) erfgenaam of iemand uit Beperkte kring van gerechtigden in strijd
handelt met de fiscale wet- en regelgeving die geldt voor Periodieke uitkeringen/Termijnen, behoudt de Bank
zich het recht voor om op de bedragen de wettelijke heffingen in te houden en af te dragen.
8.2 De Bank zal de bedragen die zij conform het voorgaande lid onder zicht heeft, aan de Rekeninghouder of
(wettelijk) erfgenaam overboeken indien en nadat
½ De Rekeninghouder of (wettelijk) erfgenaam aan zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst heeft voldaan en dit aan de Bank heeft aangetoond en
½ De Belastingdienst kwijting heeft verleend terzake van enige claim uit hoofde van de aansprakelijkheid
van de Bank jegens de Belastingdienst.
8.3 De Bank is verplicht strijdige handelingen met fiscale wet- en regelgeving te melden aan de Belastingdienst.
9
DOORGEVEN WIJZIGING
Mededelingen van een wijziging door de Rekeninghouder kunnen uitsluitend schriftelijk aan de Bank geschieden.
Het staat de Bank vrij een andere wijze van mededelen aan te wijzen. De Bank zal de Rekeninghouder hierover
informeren op een door haar te bepalen wijze.
10 BERICHTGEVING
10.1 De Rekeninghouder kan het Saldo en mutaties op de Rekening opvragen via Mijn SNS met behulp van de
digicode of digipas.
10.2 De Rekeninghouder ontvangt, indien hij geen gebruik maakt van Mijn SNS, minimaal één keer per jaar een,
op een door de Bank te bepalen wijze, bericht.
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SLOTBEPALINGEN
11.1 De Bank behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen, dan wel aan te vullen
of de Rekening op te heffen en de Rekening om te zetten naar een andere spaarrekening, mits deze aan de
wettelijke vereisten van een stamrechtrekening voldoet. Bij wijziging vervalt de goedkeuring het Centraal
Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.
11.2 De wijziging, aanvulling of opheffing als in artikel 11.1 bedoeld, gaan in op de dan door de Bank aangegeven
datum. Deze datum is tenminste één maand na het moment dat de Bank de wijzigingen aan de Rekening
houder heeft meegedeeld. De Bank bepaalt op welke manier zij deze mededeling aan de Rekeninghouder doet.
11.3 Als de Rekeninghouder niet akkoord is met de wijzigingen, dan moet hij dit schriftelijk aan de Bank melden.
De Bank kan bepalen dat de Rekeninghouder dit op een andere manier dient te melden. De Klant mag zijn
instemming met de wijzigingen niet op onredelijke gronden onthouden.
11.4 Als de melding van de Rekeninghouder als bedoeld in lid 3 van dit artikel de Bank niet bereikt heeft voor de
ingangsdatum van de wijzigingen, dan wordt de Rekeninghouder geacht de wijzigingen te aanvaarden.
11.5 Voor zover daarvan in bovenstaande niet is afgeweken, zijn tevens de Overige Voorwaarden van toepassing
steeds in hun meest recente versie.
11.6 Bij eventuele strijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst, de Voorwaarden en de Overige Voorwaarden, geldt de volgende rangorde
½ De Overeenkomst.
½ De Voorwaarden.
½ De Overige Bankvoorwaarden.
11.7 Als een bepaling in de Overeenkomst, dit Reglement of andere toepasselijke voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een
bepaling in de Overeenkomst of de toepasselijke voorwaarden nietig of vernietigbaar is, wordt zij vervangen
door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
11.8 Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.9 Als je klant bij ons wordt, vragen wij om je persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor
de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Wil je meer weten over hoe we omgaan
met privacy? Kijk dan op snsbank.nl voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vind je op nvb.nl.
11.10 De Bank kan op verschillende manieren met de Klant communiceren en informatie of andere berichten
verstrekken, waaronder schriftelijk (brief, papieren rekeningafschrift, facturen), via haar website, via Mijn
SNS (indien van toepassing), per e-mail, telefoon of het beeldscherm van de Geld- en Betaalautomaten.
De Bank bepaalt op welke manier zij dit doet, tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet.
11.11 De Bank kan het gebruik van een persoonlijk e-mailadres door de Klant verplicht stellen om via deze weg
met de Klant te kunnen communiceren.
11.12 De Bank is bevoegd, gelijk de klant hier bij voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en verplichtingen
(geheel of gedeeltelijk) uit de Overeenkomst aan derden over te dragen en/of voor de uitvoering daarvan
derden in te schakelen.
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