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DEFINITIES

In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder
Voorwaarden
Deze Productvoorwaarden SNS Schatkids Sparen, steeds in hun meest recente versie.
Overige voorwaarden
Algemene Bankvoorwaarden, het Reglement Spaarrekeningen, Voorwaarden Gebruik
Tincode en de Voorwaarden Mijn SNS, steeds in hun meest recente versie.
Rekening
De internetspaarrekening genaamd ’SNS Schatkids Sparen’, welke op naam is gesteld
van de rekeninghouder.
Rekeninghouder
De natuurlijke persoon ten gunste van wie de rekening bij SNS wordt aangehouden.
Wettelijk Vertegenwoordiger(s)
De perso(o)nen die het gezag over de rekeninghouder uitoefen(t)en en aldus bevoegd
zijn/is om de rekeninghouder te vertegenwoordigen en namens hem transacties te
verrichten op de rekening.
SNS
SNS is een handelsnaam van de Volksbank N.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.
Tegenrekening
De door de Wettelijk Vertegenwoordiger(s) aangewezen en door SNS geaccepteerde
particuliere bankrekening (niet zijnde een spaarrekening), ten gunste en ten laste
waarvan mutaties ingevolge deze voorwaarden kunnen plaatsvinden.
Klanten
De rekeninghouder en, indien deze minderjarig is, de Wettelijk Vertegenwoordiger(s)
gezamenlijk.
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ALGEMEEN

2.1

De rekening is een internetspaarrekening die uitsluitend kan worden geopend en
aangehouden ten behoeve en op naam van kinderen van nul tot en met twaalf
jaar en heeft als doelstelling het op naam en ten gunste van de rekeninghouder
aanhouden van spaargelden die niet weer op korte termijn in het lopende betalingsverkeer worden aangewend. Op de rekening wordt geen krediet verleend.
De rekening kan uitsluitend worden geopend door Wettelijk Vertegenwoordiger(s)
van een natuurlijke persoon die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt.
Bij de opening van de rekening dient minimaal een bedrag van vijfentwintig
euro (€ 25) op de rekening te worden gestort.

2.2
2.3

3

RENTE

3.1

SNS vergoedt over het tegoed op de rekening een door haar periodiek vast te
stellen (variabele) rente. De rente wordt per kalenderjaar berekend volgens een
door SNS te bepalen berekeningsmethode, met inachtneming van een door
SNS te bepalen valuteringsregeling.
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3.2

3.3

De rente wordt in de maand januari van het volgende jaar op de rekening bijgeschreven met als valutadatum 1 januari van het betreffende jaar. SNS heeft
het recht de rentepercentages en berekeningsmethoden te allen tijde met
onmiddellijke ingang te wijzigen. De actuele rente kan dagelijks bij SNS worden
opgevraagd.
SNS kan met betrekking tot de rente, de in dit artikel genoemde berekeningsmethode of valuteringsregeling wijzigen.
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BEVOEGDHEID

4.1

Gedurende de minderjarigheid van de rekeninghouder, zijn/is de Wettelijk Vertegenwoordiger(s) bevoegd over het tegoed op de rekening te beschikken. Alleen
de Wettelijk Vertegenwoordiger(s) verkrijg(t)en de beschikking over de tincode
of SNS Digipas van de rekening met behulp waarvan transacties op de rekening
kunnen worden verricht.
Na het bereiken van de meerderjarigheid van de rekeninghouder is de rekeninghouder bij uitsluiting van anderen bevoegd over het tegoed op de rekening
te beschikken en vervalt het recht van de Wettelijk Vertegenwoordiger(s) om
de rekeninghouder te vertegenwoordigen en transacties te verrichten op de
rekening.
De klanten kunnen de rekening uitsluitend gebruiken conform de in paragraaf
2.1 omschreven doelstelling, volgens de door SNS terzake gegeven aanwijzingen
en binnen de door SNS gestelde overige voorwaarden.

4.2

4.3
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REKENINGMUTATIES

5.1

Stortingen op de rekening vinden plaats via Mijn SNS, dan wel via telefonische
of girale overboekingen.
De toegang tot de rekening wordt uitsluitend verkregen middels de tincode of
SNS Digipas.
Opdrachten tot overboeking ten laste van de rekening kunnen uitsluitend ten
gunste van de tegenrekening geschieden en uitsluitend middels de tincode of
SNS Digipas worden verstrekt, voorzien van het opgegeven rekeningnummer.
Deze opdrachten worden door SNS beschouwd als afkomstig van klanten. SNS is
niet gehouden de juistheid van de in de opdracht vermelde gegevens te verifiëren.
SNS zal zich er voor inspannen dat de in verband met de rekening ontvangen
opdrachten zo snel mogelijk na ontvangst door SNS worden uitgevoerd.

5.2
5.3

5.4
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WIJZIGINGEN GEZAG, TENAAMSTELLING TEGENREKENING

6.1

De Wettelijk Vertegenwoordiger(s) zijn/is verplicht wijzigingen met betrekking
tot hun gezag over de rekeninghouder onverwijld schriftelijk aan SNS mee te
delen, bij gebreke waarvan die wijziging niet aan SNS kan worden tegengeworpen.
Mededeling van een wijziging in de tenaamstelling of het rekeningnummer van
de tegenrekening, kan uitsluitend geschieden door de Wettelijk Vertegenwoordiger(s), schriftelijk en ter attentie van SNS.

6.2

7

OMZETTING

7.1

De rekening wordt, voor zover niet anders is overeengekomen, uiterlijk in de zesde
maand nadat de rekeninghouder achttien jaar is geworden door SNS automatisch
omgezet in een reguliere spaarrekening.
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OPZEGGING REKENING

8.1

De rekening eindigt door opzegging van de rekening door klanten of door SNS.
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.
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8.2

Vanaf de datum van opzegging van de rekening, komen alle door SNS nog niet
uitgevoerde opdrachten te vervallen en zijn klanten niet meer bevoegd de tincode
of SNS Digipas voor de rekening te gebruiken. Het tegoed op de rekening dient
voorafgaand aan de opzegging door klanten op de tegenrekening te worden
overgeboekt.
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9 SLOTBEPALINGEN

9.1

SNS behoudt zich het recht voor deze Productvoorwaarden te allen tijde te
wijzigen dan wel aan te vullen of het product SNS Schatkids Sparen op te heffen
en de rekening om te zetten naar een andere jeugdspaarrekening.
SNS zal klanten op een door haar nader te bepalen wijze tenminste dertig dagen
voorafgaande aan een voorgenomen wijziging, aanvulling of opheffing als in de
voorgaande paragraaf bedoeld, hieromtrent op de hoogte stellen, na verloop
van welke periode deze wijziging, aanvulling of opheffing van kracht wordt.
Ingeval van strijdigheid van deze Productvoorwaarden met de overige voorwaarden, prevaleren deze Product-voorwaarden.
Op deze Productvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2

9.3
9.4

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
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.
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