Algemene voorwaarden
SNS Mazzelsparen
SNS Mazzelsparen is mede
mogelijk gemaakt door Lotto.
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1 Definities

Tegenrekening
De door de Rekeninghouder aangewezen en door de Bank
geaccepteerde particuliere bankrekening (niet zijnde een
spaar- of beleggingsrekening), ten gunste en ten laste
waarvan mutaties ingevolge deze voorwaarden kunnen
plaatsvinden. De tenaamstelling van de tegenrekening
dient op naam van de Rekeninghouder(s) te staan en
daarmee identiek te zijn aan de tenaamstelling van de
Rekening.

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden
De Algemene voorwaarden SNS Mazzelsparen, steeds in
hun meest recente versie.
Overige Voorwaarden
Algemene (Bank)voorwaarden, het Reglement
Spaarrekeningen Particulieren, steeds in hun meest recente
versie.
Rekening
De spaarrekening genaamd ‘SNS Mazzelsparen’, welke op
naam is gesteld van één of meer particuliere
rekeninghouders.
Rekeninghouder(s)
Degene die bij de bank één Rekening aanhoudt, zijnde
meerderjarige natuurlijke 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.
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.
Deelnamesaldo
Iedere maand wordt bepaald met welk spaarsaldo
Rekeninghouders meedingen naar de te winnen prijzen.
Dat deelnamesaldo wordt bepaald door het laagste saldo te
kiezen dat, op basis van boekdatum, tussen de eerste en de
laatste kalenderdag van de maand op de Rekening
aanwezig was. Dat bedrag wordt naar beneden afgerond tot
een veelvoud van € 1.000 (één duizend euro). Het
deelnamesaldo dient minimaal € 1.000 (één duizend euro)
te bedragen om kans te maken op de prijzen. Het maximale
saldo waarmee meegespeeld kan worden is € 100.000
(honderd duizend euro) Het staat de klant vrij om meer te
sparen dan € 100.000 (honderd duizend euro), maar over
het meerdere worden geen deelnames verstrekt. De eerste
storting op de rekening telt mee in de bepaling van het
deelnamesaldo.
De Bank
De naamloze vennootschap SNS Bank N.V., statutair
gevestigd te Utrecht.
De Lotto®
De Stichting de Nationale Sporttotalisator, verantwoordelijk
voor de organisatie van Lotto®, statutair gevestigd te
Den Haag (Zh).
® Is een merk van de Lotto.

2 Algemeen
2.1 De Rekening is een spaarrekening die als doelstelling
heeft het op naam en ten gunste van de Rekeninghouder
aanhouden van spaargelden die niet op korte termijn in
het lopende betalingsverkeer worden aangewend.
2.2 Bij de opening van de Rekening dient minimaal een
bedrag van € 1.000 (één duizend euro) op de Rekening
te worden gestort om te kunnen deelnemen aan de
hieronder beschreven trekkingen.
2.3 Met het deelnamesaldo maakt de Rekeninghouder één
keer per maand kans op de prijzen van de Lotto® trekking
op de tweede zaterdag van de maand (zoals weergegeven
in de bijlage bij deze voorwaarden). De deelname aan
deze landelijke trekkingen geschiedt conform de
voorwaarden zoals verwoord in Deelnemersreglement
Stichting de Nationale Sporttotalisator, dat via de site van
Lotto® (www.lotto.nl) is op te vragen c.q. te downloaden.
Daarnaast vindt door De Lotto® gelijktijdig een extra
trekking plaats uitsluitend onder Rekeninghouders,
waarbij het deelnamesaldo van de winnaar(s) van deze
extra trekking wordt verdubbeld. Het maximaal te
verdubbelen saldo bedraagt € 100.000 (honderd duizend
euro).

3 Rente
3.1 De Bank 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
de Bank te bepalen berekeningsmethode, met
inachtneming van een door de bank te bepalen
valuteringsregeling.
3.2 De rente wordt in de maand januari van het volgende
jaar op de Tegenrekening bijgeschreven. De Bank heeft
het recht de rentepercentages, valuteringsregeling en
berekeningsmethoden te allen tijde met onmiddellijke
ingang te wijzigen. De actuele rente kan dagelijks bij de
Bank worden opgevraagd.
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4 Deelname aan de Lotto® trekking en extra
trekking

5 Bescherming Persoonsgegevens
Maandelijks zullen de volgende gegevens aan De Lotto®
worden verstrekt: het rekeningnummer inclusief
tenaamstelling en adresgegevens van de Rekeninghouder,
e-mailadres, telefoonnummer en de geboortedatum van de
Rekeninghouder alsmede het deelnamesaldo. Na iedere
trekking ontvangt de Bank van De Lotto® een bestand met
rekeningnummers en gewonnen bedragen. Alle gegevens
van Rekeninghouders zullen door de Bank en De Lotto®
vertrouwelijk worden behandeld met inachtneming van de
toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot
privacy, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP).

4.1 Voor elke € 1.000 (één duizend euro) op de Rekening
aangehouden saldo ontvangen Rekeninghouders één
deelname aan de Lotto® trekking op de tweede zaterdag
van de maand. Uitsluitend nadat de Bank het
aanvraagformulier ondertekend retour heeft ontvangen,
worden deelnames aan Rekeninghouders toegekend.
Het staat Rekeninghouders vrij om meer saldo aan te
houden dan € 100.000 (honderd duizend euro), maar
voor het meerdere worden geen deelnames aan de
Lotto® trekking toegekend.
4.2 Elke tweede zaterdag van de maand maakt de
Rekeninghouder met de toegekende deelnames kans op
de prijzen uit het prijzenschema van de reguliere
trekking van het kansspel Lotto® (zoals weergegeven in
de bijlage bij deze voorwaarden).
4.3 De Rekeninghouder heeft geen inzicht in de aan hem
door De Lotto® elke maand opnieuw willekeurig
toegekende deelnamegetallen en kleur. Gratis
gewonnen deelnames worden automatisch ingezet bij
de eerstvolgende SNS-Lotto® trekking (d.w.z. de
eerstvolgende trekking op de 2e zaterdag van de
maand).
4.4 Naast de reguliere trekking, verricht De Lotto®,
eveneens op elke tweede zaterdag van de maand een
extra trekking uitsluitend onder Rekeninghouders. Uit
alle Rekeninghouders wordt 1 winnaar getrokken. Het
deelnamesaldo van de Rekening van de prijswinnaar
wordt vervolgens verdubbeld met een maximum van
€ 100.000 (honderd duizend euro).
4.5 De uitkeringen uit zowel de reguliere landelijke
Lotto®trekking als de extra trekking onder
Rekeninghouders wordt door De Lotto® uiterlijk binnen
31 werkdagen na de trekking op de Rekeningen van de
prijswinnaars bijgeboekt. Alle Rekeninghouders worden
maandelijks binnen vijf werkdagen na de trekking door
de Bank of de Lotto geïnformeerd over het aantal en de
hoogte van de prijzen die er op basis van de trekking
onder de Rekeninghouders worden uitgekeerd. De
winnaars uit de genoemde trekking ontvangen een
persoonlijke brief of e-mail met de hoogte van het door
hen gewonnen bedrag. De Rekeninghouder dient hierbij
zorg te dragen voor het doorgeven van een juist en
actueel e-mail adres aan SNS Bank.
4.6 De Lotto® kan goederenprijzen aan het prijzenschema
toevoegen. Goederenprijzen worden onder geen beding
in (een bepaald gedeelte van) de financiële waarde
uitgekeerd.
4.7 Indien De Lotto® het spel en/of prijzenschema van
Lotto® wijzigt gelden voor deelname door de
Rekeninghouders die nieuwe spelregels.

6 Rekeningmutaties
6.1 De rekeninghouder kan beschikken over het saldo op de
Rekening door opname of overboeking.
6.2 Indien de rekeninghouder een andere tegenrekening wil
aanwijzen, dient de rekeninghouder dit schriftelijk aan
de Bank mede te delen middels een ondertekende brief.

7 Opzegging rekening
De Rekening kan uitsluitend per ondertekende brief
opgeheven worden. Indien de rekening wordt opgeheven
tussen de eerste kalenderdag van de maand en de tweede
zaterdag van de maand, wordt een deelnamesaldo voor de
trekking van die maand toegekend. Eventueel uit te keren
prijzen worden overgemaakt naar de bij de bank bekende
Tegenrekening. Indien de rekening wordt opgeheven na de
tweede zaterdag van de maand, zal het dan aanwezige
saldo worden overgemaakt naar de bij de bank bekende
Tegenrekening.

8 Slotbepalingen
8.1 De Bank behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden
te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen of het
product SNS Mazzelsparen op te heffen, deelname aan
Lotto® stop te zetten en de rekening om te zetten naar
een andere spaarrekening.
8.2 Ingeval van strijdigheid van deze Voorwaarden met de
Overige Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.
8.3 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
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Bijlage

Prijzenschema SNS Mazzelsparen
Gegarandeerde prijs

Verdubbeling van je spaargeld

JACKPOT

€ 4 miljoen of meer*
De Jackpot stijgt in principe iedere Lotto trekking
dat de jackpot niet valt!

1e prijs:

€ 1 miljoen*

2e prijs:

€ 100.000*

3e prijs:

€ 50.000*

4e prijs:

€ 1.000

5e prijs:

€ 450

6e prijs:

€ 300

7e prijs:

€ 150

8e prijs:

€ 30

9e prijs:

€ 15

10e prijs:

€ 10

11e prijs:

€5

12e prijs:

€4

13e prijs:

€ 2,50

14e prijs:

2 extra deelnames tijdens de volgende SNS trekking

15e t/m 17e prijs:

1 extra deelname tijdens de volgende SNS trekking

* Bij meerdere winnaars wordt de prijs gedeeld
Op grond van de Wet op Kansspelbelasting is de Lotto® gehouden over prijzen van meer dan € 454, 29% kansspelbelasting
in te houden en ten behoeve van de deelnemer af te dragen. De saldoverdubbelaar zoals bedoeld in artikel 4.4 wordt netto
uitgekeerd.
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