Productvoorwaarden
SNS Deposito Zakelijk
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DEFINITIES

a

Productvoorwaarden
Deze productvoorwaarden SNS Deposito Zakelijk, steeds
in hun meest recente versie.
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
Geldmarktdeposito
De rekening SNS Geldmarktdeposito Zakelijk, welke op
naam is gesteld van de Rekeninghouder.
Inleg
Bedrag dat op de Rekening wordt gestort.
Keuzedeposito
De rekening SNS Keuzedeposito Zakelijk, welke op naam
is gesteld van de Rekeninghouder.
Rekening
De rekening SNS Deposito Zakelijk waarbij de Bank het
SNS Geldmarktdeposito Zakelijk en het SNS Keuzedeposito
Zakelijk onderscheidt, welke op naam is gesteld van de
Rekeninghouder.
Rekeninghouder
Natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden voor zover zij al dan niet een onderneming
drijven, verenigingen en stichtingen, ten gunste van wie
de Rekening bij de Bank wordt aangehouden.
Tegenrekening
De Tegenrekening is een betaalrekening die aan de spaarrekening is gekoppeld. Deze betaalrekening kan van elke
bank zijn, zolang deze in een SEPA-land is gevestigd. Welke
landen SEPA-land zijn, staat op snsbank.nl/zakelijk. Geld
van de Spaarrekening kan alleen overgemaakt worden
naar de Tegenrekening.
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ALGEMEEN

De hierna te noemen bepalingen zijn van toepassing op het
Geldmarktdeposito
2.1 De Minimum Inleg voor het Geldmarktdeposito bedraagt
€ 15.000.
2.2 De looptijd van het Geldmarktdeposito bedraagt minimaal
één maand en is altijd korter dan twaalf maanden. De Inleg
wordt aan het einde van de vooraf overeengekomen termijn automatisch overgeboekt naar de Tegenrekening.
Op verzoek van de Rekeninghouder kan aan het einde van
de termijn het Geldmarktdeposito worden verlengd met
dezelfde termijn als de hiervoor overeengekomen termijn.
2.3 Op het Geldmarktdeposito kunnen gedurende de looptijd
geen extra stortingen gedaan worden.
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Indien de Inleg aan het einde van de vooraf overeengekomen termijn opnieuw wordt vastgezet, kan op de einddatum van het Geldmarktdeposito het bedrag gedeeltelijk
worden opgenomen (met inachtneming van artikel 2.1)
danwel extra geld worden gestort. Voor deze extra storting
geldt geen minimum Inleg, echter de bank behoudt zich
het recht voor op enig moment wel een minimum Inleg
te stellen.
2.5 Voor de renteberekening wordt een maand gesteld op het
juiste aantal dagen en een jaar op 360 dagen.
2.6 De rente wordt aan het einde van de looptijd geboekt op
de door de Rekeninghouder opgegeven Tegenrekening.
De hierna te noemen bepalingen zijn van toepassing op het
Keuzedeposito
2.7 De Minimum Inleg voor het Keuzedeposito bedraagt
€ 15.000.
2.8 De looptijd van het Keuzedeposito bedraagt minimaal
twaalf en maximaal 120 maanden. De Inleg wordt aan het
einde van de vooraf overeengekomen termijn automatisch
overgeboekt naar de Tegenrekening. Op verzoek van de
Rekeninghouder kan aan het einde van de termijn het
Keuzedeposito worden verlengd met dezelfde termijn als
de hiervoor overeengekomen termijn.
2.9 Op het Keuzedeposito kunnen gedurende de looptijd geen
extra stortingen gedaan worden.
2.10 Indien de Inleg aan het einde van de vooraf overeen
gekomen termijn opnieuw wordt vastgezet, kan op de
einddatum van het Keuzedeposito het bedrag gedeeltelijk
worden opgenomen (met inachtneming van artikel 2.7)
danwel extra worden gestort. Voor deze extra storting
geldt geen minimum Inleg, echter de bank behoudt zich
het recht voor op enig moment wel een minimum Inleg
te stellen.
2.11 Voor de renteberekening wordt een maand gesteld
op 30 dagen en een jaar op 360 dagen, waarbij wordt
onderscheiden
Jaarrente
De rente wordt telkens na een periode van twaalf
maanden na datum van de Inleg overgeboekt naar de
Tegenrekening of bijgeboekt op SNS Keuzedeposito.
De Rekeninghouder kan dit bij het aangaan van de
Overeenkomst aan de Bank kenbaar maken.
Maandrente
De rente wordt maandelijks geboekt op de Tegenrekening.
2.4
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TUSSENTIJDSE OPNAME / BEËINDIGING

3.1

Indien de klant het Keuzedeposito vóór het einde van de
looptijd wenst te beëindigen, zal de Bank de Rekening
opheffen. In het geval van voortijdige beëindiging is de
klant over het opgenomen bedrag een retourrente verschuldigd van 1,25% per niet volgemaakt spaarjaar met
een maximum van 4,5%.
In geval van tussentijdse opname van het Geldmarkt
deposito wordt 5% retourrente over het opgenomen
bedrag in rekening gebracht.
Gedeeltelijke opname van het SNS Deposito is niet
mogelijk.

3.2

3.3
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RENTE- EN SALDOCOMPENSATIE

4.1

Het SNS Deposito kan geen onderdeel uitmaken van een
stelsel van rente- dan wel saldocompensatie.
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INFORMATIE

5.1

Nadat SNS Deposito is geopend, ontvangt de Rekeninghouder een rekeningafschrift.
De Rekeninghouder ontvangt eveneens een rekening
afschrift indien de rente wordt bijgeschreven.

5.2
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WIJZIGINGEN/VOORWAARDEN

6.1

Mededeling van een wijziging in de tenaamstelling of het
rekeningnummer van de Tegenrekening, kan uitsluitend
schriftelijk.
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SLOTBEPALINGEN

7.1

De Bank is bevoegd, gelijk de Rekeninghouder hier bij
voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de overeenkomst
SNS Deposito Zakelijk aan derden over te dragen en/of
voor de uitvoering daarvan derden in te schakelen.
De Bank behoudt zich het recht voor deze Productvoorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen
of de Rekening op te heffen en de Rekening om te zetten
naar een andere rekening.
De Bank zal de Rekeninghouder op een door haar nader
te bepalen wijze tenminste 30 dagen voorafgaande aan
een voorgenomen wijziging, aanvulling of opheffing als
in artikel 7.2 bedoeld, hieromtrent op de hoogte stellen,
na verloop van welke periode deze wijziging, aanvulling
of opheffing van kracht wordt.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Op de Rekening zijn verschillende documenten van
toepassing:
De overeenkomst SNS Deposito Zakelijk, de Productvoorwaarden, het Reglement SNS Zakelijk Sparen (inclusief
de Informatiewijzer Zakelijk Sparen) en de Algemene
Bankvoorwaarden. Wanneer er verschillen tussen deze
documenten zijn, dan gaat het eerstgenoemde document
hieronder voor.
1 De overeenkomst SNS Deposito Zakelijk
2 De Productvoorwaarden SNS Deposito Zakelijk
3 Het Reglement SNS Zakelijk Sparen (inclusief de Informatiewijzer Zakelijk Sparen)
4 De Algemene Bankvoorwaarden
Indien enige bepaling uit de overeenkomst SNS Deposito
Zakelijk of de daarop van toepassing zijnde voorwaarden
onverhoopt strijdig mocht zijn met (dwingend) recht dan
tast dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige
bepalingen daarin niet aan.
Voor het product SNS Deposito Zakelijk is tevens een informatiebrochure (productwijzer) beschikbaar. De inhoud
daarvan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
In geval van onverhoopte (interpretatie)verschillen tussen
de inhoud van de productwijzer en de inhoud van de
overeenkomst SNS Deposito Zakelijk of de daarop van
toepassing zijnde voorwaarden, prevaleert de inhoud van
laatstgenoemde documenten.
Op deze Productvoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
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