Product
voorwaarden
SNS Rentevast
StudiePlan

8.3576.00 (12-02-2019)

Productvoorwaarden
SNS Rentevast StudiePlan
1
a

b

c

d

e

f

g

h

i

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
Overeenkomst
De Overeenkomst SNS Rentevast StudiePlan, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn.
Spaarrekeninghouder
Degene die over de spaarrekening behorende bij de Overeenkomst (hierna:
spaarrekening) mag beschikken met inachtname van deze voorwaarden. Ingeval
er sprake is van twee Spaarrekeninghouders, zijn zij zowel tezamen of ieder
afzonderlijk gerechtigd tot de spaarrekening.
Contractant
Degene die zich krachtens de Overeenkomst heeft verplicht zorg te dragen voor
de maandelijkse storting van het contractueel overeengekomen bedrag en de
eventuele Aanvangsstorting.
Bank
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.
Aanvangsstorting
Eenmalige overboeking van minimaal € 250 te verrichten op de datum van het
aangaan van de Overeenkomst.
Ingangsdatum
De datum waarop de eerste maandelijkse storting ingaat of indien de Contractant
een Aanvangsstorting heeft verricht, de datum van deze Aanvangsstorting.
Spaarjaar
Periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de eerste maandelijkse storting als vastgelegd in de Overeenkomst.
Spaarbedrag
Het totale bedrag van de maandelijkse stortingen ten gunste van het
SNS Rentevast StudiePlan vermeerderd met de eventuele Aanvangsstorting; bij
een SNS Rentevast StudiePlan met overlijdensrisicoverzekering, het Spaarbedrag
plus Premie.
Premie
Bij een SNS Rentevast StudiePlan met overlijdensrisicoverzekering het maandelijks te betalen verzekeringsbedrag.
De looptijd van de Overeenkomst bedraagt minimaal zestig maanden en
maximaal 216 maanden, te rekenen vanaf de datum van het aangaan van de
Overeenkomst. De maandelijkse storting bedraagt minimaal € 25 en maximaal
€ 1.250.
De bij het aangaan van de Overeenkomst vastgestelde rente, geldt voor de gehele
looptijd (tenzij het bepaalde in artikel 4 van toepassing is).
Over de gedurende de looptijd van de Overeenkomst opgebouwde rente kan
niet tussentijds worden beschikt.
De Contractant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst de maandelijkse
storting per de eerste van iedere maand voldoen ten laste van de door de Contractant opgegeven tegenrekening. De Contractant geeft hiertoe onherroepelijk
last en volmacht aan de Bank om het bedrag van de maandelijkse storting
automatisch te incasseren ten laste van de tegenrekening.
De Contractant verplicht zich ervoor zorg te dragen dat op de tegenrekening
een zodanig saldo wordt aangehouden respectievelijk voldoende kredietruimte
aanwezig is, dat de maandelijkse incasso kan plaatsvinden.
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Ingeval dat de maandelijkse incasso ten laste van de tegenrekening niet mogelijk
blijkt, is de Bank gerechtigd een eventueel reeds op de spaarrekening bijgeschreven bedrag te debiteren.

3.1

Het is de Contractant toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst
eenmaal per Spaarjaar een betaling van de maandelijkse storting over te slaan.
De Contractant moet de Bank hiervan veertien dagen voor de stortingsdatum
schriftelijk in kennis stellen. De looptijd van de Overeenkomst wordt verlengd
met het aantal maanden dat de betaling van de maandelijkse stortingen is
overgeslagen. De overeengekomen eindwaarde van de Overeenkomst blijft
ondanks toepassing van dit lid en artikel 3 lid 1 hetzelfde.
Als de maandelijkse incasso ten laste van de tegenrekening niet kan plaatsvinden, is artikel 3 lid 1 van toepassing.
Bij overschrijding van het aantal keren dat de betaling van de maandelijkse
storting krachtens artikel 3 lid 1 mag worden overgeslagen, kan de Bank onder
toepassing van artikel 6 lid 3, de Overeenkomst beëindigen.
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Het is de Contractant toegestaan de maandelijkse storting te verhogen. De Contractant moet de Bank hiervan veertien dagen voor de stortingsdatum schriftelijk
in kennis stellen. Over het verhoogde deel van de maandelijkse storting zal
het op dat moment van toepassing zijnde rentepercentage voor de resterende
looptijd worden vergoed. Er zal een nieuwe eindwaarde worden vastgesteld.
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Het is de Contractant toegestaan de maandelijkse storting te verminderen met
maximaal 25% van de laatste maandelijkse storting, rekening houdend met
artikel 2 lid 1. De Contractant moet de Bank hiervan veertien dagen voor de
stortingsdatum schriftelijk in kennis stellen. Het rentepercentage wordt in dit
geval niet gewijzigd. Er zal een nieuwe eindwaarde worden vastgesteld.

6.1

Naast het bepaalde in artikel 3 lid 1 en toepassing van artikel 7 lid 1 is het de
Spaarrekeninghouder toegestaan tussentijds eenmalig zijn ingelegde Spaarbedrag of een gedeelte hiervan, op te nemen. Het verzoek aan de Bank daartoe
dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van veertien
dagen. Over het opgenomen bedrag worden opnamekosten in rekening gebracht.
Er zal een nieuwe eindwaarde worden vastgesteld, tenzij het gehele ingelegde
Spaarbedrag is opgenomen. Het laatst vermelde geval wordt beschouwd als
voortijdige beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 2 en
lid 3.
Het is de Contractant toegestaan de Overeenkomst voortijdig te beëindigen.
Het saldo met inbegrip van de rente zal door de Bank, na aftrek van opnamekosten, ter beschikking worden gesteld aan de Spaarrekeninghouder.
Bij tussentijdse opname als bedoeld in artikel 6 lid 1, c.q. bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, zal over het opgenomen bedrag 1,5% per niet
verstreken Spaarjaar of gedeelte daarvan met een maximum van 5% als opnamekosten in rekening worden gebracht.

6.2

6.3

7.1

Ingeval de Contractant een ander persoon is dan de Spaarrekeninghouder(s)
geldt het volgende
De Spaarrekeninghouder(s) kan/kunnen slechts met toestemming van de
Contractant over de spaarrekening beschikken; deze beperking geldt tot de
datum van het bereiken van de eindwaarde.
Indien er sprake is van overlijden van de Contractant voor de datum van
het bereiken van de eindwaarde, vervalt deze beperking in de beschikkings
bevoegdheid van de Spaarrekeninghouder(s) per de datum van overlijden
van de Contractant.
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De Overeenkomst kan tussentijds zonder opnamekosten worden ontbonden,
ingeval
a Van overlijden van (een van) de Spaarrekeninghouder(s), binnen één jaar na
diens overlijden, door diens erfgenamen gezamenlijk of door de Contractant.
b Van overlijden van de Contractant, binnen één jaar na diens overlijden, door
diens erfgenamen gezamenlijk of door de Spaarrekeninghouder(s).
Ingeval de Contractant tevens (een van) de Spaarrekeninghouder(s) is, dan is
er geen beperking in de beschikkingsbevoegdheid als onder 7.1 vermeld. In het
geval van overlijden van de Contractant, wordt de Overeenkomst tussentijds
zonder opnamekosten ontbonden, tenzij de overgebleven Spaarrekeninghouder
en de gezamenlijke erfgenamen van de Contractant de Overeenkomst onder
dezelfde voorwaarden en voor eigen rekening wenst (wensen) te continueren.
½½

7.2
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Van mutaties op de spaarrekening zal de Bank jaarlijks opgave doen, behalve
bij tussentijdse wijzigingen; in dat geval zal de Bank de Spaarrekeninghouder
hiervan direct in kennis stellen.
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De Bank behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen
dan wel aan te vullen, welke wijzigingen c.q. aanvullingen in werking treden
tien werkdagen na publicatie van de desbetreffende wijziging c.q. aanvulling.
De Contractant kan binnen dertig dagen na publicatie van de wijziging c.q.
aanvulling van deze voorwaarden, de Overeenkomst zonder opnamekosten
beëindigen.
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Voor zover daarvan in het bovenstaande niet is afgeweken, zijn tevens van
toepassing de Algemene voorwaarden van de Bank.
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Ingeval van een SNS Rentevast StudiePlan met overlijdensrisicoverzekering,
maken de verzekeringsvoorwaarden SNS Rentevast StudiePlan integraal deel
uit van deze voorwaarden.
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