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DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
a
De Bank
SNS is een handelsnaam van de Volksbank N.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.
b
De Rekening
De SNS Internet Sparen Xtra rekening op naam van één of meer particuliere
Rekeninghouders, voorzien van een uniek rekeningnummer.
c
De Tegenrekening
De betaalrekening bij een Nederlandse bank op naam van de Rekeninghouder.
Met behulp van Mijn SNS kan zonder gebruik van de Tegenrekening geld worden
overgeboekt van de Rekening naar een andere spaarrekening bij de Bank op naam
van de Rekeninghouder. Alle andere overboekingen van de Rekening kunnen
alleen met gebruik van de Tegenrekening.
d
De Rekeninghouder
Degene die bij de Bank één SNS Internet Sparen Xtra rekening aanhoudt, zijnde
de natuurlijk persoon/personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, niet handelende in de uitoefening van beroep/bedrijf en deze persoon/personen een
ingezetene(n) van Nederland is/zijn.
e
De Rekeninghouders
De Rekeninghouder, dan wel in geval van een en/of Rekening, de mederekeninghouder en de Rekeninghouders gezamenlijk.
f
De Gevolmachtigde(n)
De perso(o)n(en) die door de Rekeninghouder(s) word(t)(en) gemachtigd om
namens hem/haar transacties te verrichten op de Rekening.
g
De Klant
De Rekeninghouder(s), de mederekeninghouder(s) en/of de Gevolmachtigde(n).
h
De Diensten
De mogelijkheid voor de Klant om met gebruikmaking van de SNS Internet Sparen
Xtra rekening middels datacommunicatie inclusief internet opdrachten tot het
doen van transactie(s) te geven danwel informatie te verkrijgen over het saldo,
de rente en de verrichte transactie(s) op die Rekening(en) danwel anderszins
instructies of opdrachten aan de Bank te geven.
i
Doel van de Rekening
Het door de Rekeninghouder(s) aanhouden van gelden die niet weer op korte
termijn in het lopende betalingsverkeer worden aangewend.
j
De Tincode
Een 5-cijferige strikt persoonlijke toegangscode, waarmee de Klant toegang
krijgt tot de SNS Internet Sparen Xtra rekening.
k
SNS Internet Sparen
De elektronische dienstverlening met betrekking tot de SNS Internet Sparen Xtra
rekening via datacommunicatie inclusief het internet.
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ALGEMEEN

2.1

De Klant mag voor het verkrijgen van toegang tot SNS Internet Sparen Xtra
uitsluitend handelen met inachtneming van de door de Bank vastgestelde
voorwaarden en gebruiksvoorschriften.
De Klant zal SNS Internet Sparen Xtra uitsluitend voor eigen gebruik en conform
het Doel van de Rekening aanwenden volgens de door de Bank terzake gegeven
aanwijzingen en binnen de door de Bank gestelde voorwaarden. De Bank is te
allen tijde gerechtigd om het gebruik van SNS Internet Sparen door de Klant
geheel of gedeeltelijk te beëindigen, te beperken of op te schorten, indien
De Klant niet meer bevoegd is zelfstandig te beschikken over de Rekening.
Door technische omstandigheden of de stand van de Rekening ongewijzigde
voortzetting van het gebruik van SNS Internet Sparen Xtra niet meer van de
Bank gevergd kan worden.
De Rekeninghouder(s) de Rekening niet conform het Doel van de Rekening
gebruikt/gebruiken.
Het is de Klant bekend dat alle rechten, inclusief de auteursrechten en eigendomsrechten met betrekking tot SNS Internet Sparen Xtra en de daarbij behorende software (inclusief de software met betrekking tot de elektronische
dienstverlening) toekomen aan de Bank c.q. derden. Niets in deze voorwaarden
strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten. De Bank
verleent de Klant slechts het recht van gebruik van de software. Dit gebruiksrecht
is niet exclusief en niet overdraagbaar; de Bank verschaft de Klant geen titel
van eigendom.
De rente op de Rekening is variabel. De Bank bepaalt de rente die over de
tegoeden op de Rekening wordt vergoed. De door de Bank te vergoeden rente
wordt per kalenderjaar berekend volgens de dagelijkse methode. De rente wordt
in de maand januari van het volgende jaar op de Rekening bijgeschreven met als
valutadatum 1 januari van dat jaar. De Bank heeft het recht de rentepercentages
en berekeningsmethoden te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen.
De actuele rente kan dagelijks bij de Bank worden opgevraagd.

2.2
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UITVOEREN VAN OPDRACHTEN

3.1

De Klant staat in voor de juistheid van de door de Klant gegeven opdrachten en
de daarin vermelde rekeningnummers en -indien de namen van de begunstigden
worden opgegeven- tevens voor het corresponderen van de rekeningnummers
met de namen van de begunstigden. Als begunstigden mogen uitsluitend de
Rekeninghouder(s) dan wel diens gezinsleden worden opgenomen. De toegang
tot de Rekening wordt verkregen middels de Tincode. Opdrachten tot overboeking
voert de Bank uit op basis van de middels de Tincode verstrekte opdrachten
voorzien van het opgegeven rekeningnummer, welke opdrachten door de Bank
worden beschouwd als afkomstig van Klant. De Bank is niet gehouden de juistheid van de in de opdracht vermelde gegevens te verifiëren.
De Bank zal zich er zoveel mogelijk voor inspannen dat de door middel van
SNS Internet Sparen ontvangen opdrachten direct, nadat opdrachten middels
SNS Internet Sparen door de Bank ontvangen zijn, worden uitgevoerd.
Het in 3.2 bepaalde doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Bank om
opdrachten niet uit te voeren indien de stand van de Rekening die uitvoering
niet toelaat of indien die uitvoering wordt belemmerd door beslaglegging ten
laste van de Klant of andere vergelijkbare omstandigheden.

3.2

3.3

4

WIJZIGINGEN

4.1

Mededeling van een wijziging in de tenaamstelling en/of het rekeningnummer
van de Tegenrekening kan uitsluitend schriftelijk geschieden door de Rekeninghouder(s) ter attentie van de Bank.
De Rekeninghouder(s) is (zijn) verplicht wijzigingen met betrekking tot of intrekking van een toegekende vertegenwoordigingsbevoegdheid onverwijld schriftelijk
aan de Bank mee te delen, bij gebreke waarvan die wijziging of intrekking niet
aan de Bank kan worden tegengeworpen.

4.2
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STORTINGEN EN OPNAMEN

5.1

Stortingen op de Rekening vinden plaats via SNS Internet Bankieren, dan wel
via telefonische of girale overboekingen.
Het tegoed op de Rekening kan in beginsel zonder beperkingen overgeboekt
worden naar de Tegenrekening. De Bank kan een daglimiet hanteren. Het is
mogelijk zonder gebruik van de Tegenrekening het tegoed op de Rekening over
te boeken naar een andere spaarrekening op naam van de Rekeninghouder welke
wordt aangehouden bij de Bank. Alle andere overboekingen van de Rekening
kunnen alleen met gebruik van de Tegenrekening.

5.2
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RENTE

6.1

De Bank vergoedt over het tegoed op de Rekening een door haar te bepalen
rente, bestaande uit een basis- en extrarente. De Bank kan de samenstelling
van de rente te allen tijde met onmiddellijke ingang wijzigen.
De Bank schrijft in januari van ieder jaar de over het voorgaande jaar door de Bank
berekende rente bij op de SNS Internet Sparen Xtra rekening of op de gekoppelde
renteoverboekingsrekening. De Bank schrijft de gehele rentevergoeding in één
bedrag bij. Het rentebedrag zelf wordt met ingang van 1 januari van het nieuwe
kalenderjaar rentedragend.

6.2

7

BASIS- EN EXTRARENTE

7.1

De basisrente wordt vergoed over het gehele saldo op de SNS Internet Sparen
Xtra rekening.
De Bank kan indien het tegoed op de SNS Internet Sparen Xtra rekening
€ 1.500.000 of meer bedraagt een lager basisrentepercentage vaststellen voor
het tegoed boven de € 1.500.000.
De extrarente wordt vergoed over het saldo op de SNS Internet Sparen Xtra
rekening tot € 1.500.000.
De extrarente wordt tweemaal per kalenderjaar berekend over het laagst valutaire saldo gedurende de door de Bank aangegeven periode. De Bank heeft
hiervoor de volgende periodes vast gesteld: de periode van 1 januari tot en
met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.
De Bank behoudt zich het recht voor om de periode te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen. De renteberekening van de extra rente geschiedt
als volgt: als begindatum voor de renteberekening van de betreffende periode
geldt de valutadatum en het valutaire saldo behorende bij de eerste dag dat
het creditsaldo van de SNS Internet Sparen Xtra rekening groter dan nul is,
mits de valutadatum en het valutaire saldo binnen één en dezelfde periode
vallen. Vallen de openingsdatum van de SNS Internet Sparen Xtra rekening en
de valutadatum van de eerste storting niet binnen één en dezelfde periode dan
geldt als begindatum voor de renteberekening van de extra rente de eerste dag
van de periode waarbinnen de eerste storting heeft plaatsgevonden. Het laagst
valutaire saldo is dan nul en er wordt over deze periode waarin voor het eerste
gestort is geen extra rente vergoed.
Indien een Rekeninghouder gedurende in een van de hiervoor onder 7.4 genoemde
periodes de SNS Internet Sparen Xtra rekening beëindigt, zal de Rekeninghouder
over de betreffende periode geen extra rente ontvangen.
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BERICHTGEVING

8.1

Klant verkrijgt via het internet inzage in de saldi en/of mutaties van de Rekening
en is verplicht om periodiek de saldi en/of mutaties te controleren. De Klant kan
een print maken van deze gegevens.
Op verzoek van de Rekeninghouder(s) kan de Bank alsnog een rekeningoverzicht
op papier verstrekken. De Bank kan hiervoor kosten in rekening brengen.

8.2
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BESCHIKBAARHEID DIENSTEN, VERGOEDING GEBRUIK

9.1

De Bank zal streven naar een ongestoord functioneren van SNS Internet Sparen.
Indien (één of meer van) de door de Bank beschikbaar gestelde Diensten, door
welke oorzaak dan ook, tijdelijk niet meer beschikbaar is/zijn, zal de Bank trachten
de Rekeninghouder(s) hiervan – zo mogelijk tevoren – in kennis te stellen.
De Bank is bevoegd een of meer van de door de Bank beschikbaar gestelde
Diensten inzake SNS Internet Sparen te laten vervallen. De Bank zal de Rekeninghouder(s) hiervan ten minste een maand tevoren in kennis stellen.
De Bank is bevoegd de Rekeninghouder(s) voor het gebruik van Diensten in het
kader van SNS Internet Sparen een door de Bank vast te stellen vergoeding in
rekening te brengen. De Bank kan de hoogte van deze vergoeding te allen tijde
wijzigen en doet hiervan, ingeval van verhoging, tenminste één kalendermaand
voor ingangsdatum van deze wijziging mededeling aan de Rekeninghouder(s).
De Rekeninghouder(s) is/zijn -indien hij een verhoging van een vergoeding en/
of het vervallen van een of meer Diensten niet wenst te aanvaarden- tot de
meegedeelde ingangsdatum bevoegd SNS Internet Sparen met onmiddellijke
ingang schriftelijk op te zeggen. Indien deze inkennisstelling de Bank niet bereikt
voor de ingangsdatum wordt zij als niet gegeven beschouwd.
De kosten van het gebruik van het communicatienetwerk en/of de telefoon komen
voor rekening van de Klant.

9.2
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OPZEGGING REKENING

10.1 De SNS Internet Sparen Xtra rekening eindigt door opzegging van de Reke-

ning door de Rekeninghouder(s) of door de Bank. Opzegging dient schriftelijk
te geschieden met inachtneming van een termijn van een maand. Indien de
inachtneming van deze termijn redelijkerwijze niet van de opzeggende partij
gevergd kan worden, kan zij met onmiddellijke ingang opzeggen.
10.2 Bij opzegging van de Rekening komen alle door de Bank nog niet uitgevoerde
opdrachten te vervallen en is de Klant niet meer bevoegd de Tincode voor het
SNS Internet Sparen te gebruiken vanaf de datum van opzegging. Het tegoed op
de Rekening dient voorafgaand aan de opzegging door de Klant op de Tegenrekening te worden geboekt.
11

AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade, die niet door haar opzet of grove

schuld is ontstaan en die direct of indirect voortvloeit uit
Gehele/gedeeltelijke niet beschikbaarheid van SNS Internet Sparen.
Uitvoering van een opdracht na verloop van de door de Klant aangegeven
termijn.
Verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie over saldi en/of mutaties en/of overige bankdiensten.
Onjuistheid in of onvolledigheid (door welke oorzaak ook) van de software,
waaronder mede wordt begrepen de software met betrekking tot de elektronische dienstverlening en de Tincode.
Onjuist danwel onbevoegd gebruik dan wel misbruik van SNS Internet Sparen,
internet en/of communicatieverbindingen door Klant en/of derden.
Gebruik, buiten gebruikstelling of storingen van het datanetwerk inclusief
internet waarvan Klant gebruik maakt en waarover het transport van data
plaatsvindt.
11.2 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen
van opdrachten en mededelingen ten gevolge van het gebruik van SNS Internet
Sparen in het verkeer tussen de Klant en de Bank, zowel als tussen de Bank en
derden, voorzover betrekking hebbende op de relatie met de Klant, is de Bank
slechts aansprakelijk, voorzover haar opzet of grove schuld te verwijten is.
½½
½½

½½

½½

½½

½½
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11.3 De Klant is ten aanzien van de Tincode, die strikt persoonlijk is en niet-over-

draagbaar, verplicht jegens een ieder volstrekte geheimhouding te betrachten.
Indien hij enige aantekening van de Tincode maakt, zal hij dat in zodanige vorm
doen dat de code niet voor derden herkenbaar is. Indien de Rekeninghouder(s)
weet/weten of vermoedt/vermoeden dat zijn Tincode bij derden bekend is en/of
onregelmatigheden zoals een onbevoegde opdracht constateert, dient/dienen
hij/zij dit onmiddellijk telefonisch of schriftelijk aan de Bank mede te delen,
waarna de Bank bevoegd is SNS Internet Sparen geheel of gedeeltelijk voor de
Klant op te schorten of te blokkeren.

12

SLOTBEPALINGEN

12.1 De Bank behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen

dan wel aan te vullen of het product SNS Internet Sparen Xtra op te heffen, welke
wijzigingen c.q. aanvullingen dan wel opheffing één (1) maand na bekendmaking,
op een door de Bank te bepalen wijze, van het desbetreffende besluit van kracht
wordt/worden.
12.2 Voorzover daarvan in het bovenstaande niet is afgeweken zijn tevens van
toepassing het Reglement Spaarrekeningen van SNS, alsmede de Algemene
voorwaarden van SNS en de Voorwaarden Gebruik Tincode van SNS.
12.3 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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