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Voorwaarden
SNS Klimrente
Dit zijn de Voorwaarden SNS Klimrente. In dit document lees je welke afspraken er
gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je maximaal 5 jaar spaart en de
rente ieder jaar stijgt. Ook lees je hoe je de spaarrekening moet gebruiken. Bijvoorbeeld
hoe je geld overboekt naar deze spaarrekening. Verder lees je wat je moet doen om
SNS Klimrente veilig te gebruiken. Aan het begin van deze voorwaarden vind je de
inhoudsopgave. Daarin vind je gemakkelijk alle onderwerpen terug.
Bij de Voorwaarden SNS Klimrente horen ook nog andere documenten. Het is belangrijk
dat je al deze documenten goed leest. Alleen dan weet je namelijk precies welke afspraken er gelden voor SNS Klimrente. Wat er in die documenten staat, lees je hieronder.
DE OVEREENKOMST SNS KLIMRENTE EN MIJN SNS
Dit is het contract dat we met je sluiten als je SNS Klimrente opent. Hierin staan je
gegevens en bijvoorbeeld je rekeningnummer. Met dit contract sluit je ook direct Mijn
SNS af. Daarmee kun je online je bankzaken regelen.
DE VOORWAARDEN MIJN SNS
Bij SNS Klimrente hoort automatisch ook Mijn SNS. Daarmee kun je online je bankzaken
regelen. In deze voorwaarden lees je welke afspraken er gelden voor Mijn SNS.
HET REGLEMENT SPAARREKENINGEN
We hebben verschillende spaarrekeningen. Elke spaarrekening is weer anders, maar
toch gelden soms dezelfde algemene afspraken. Die afspraken hebben we bij elkaar
gezet in het Reglement Spaarrekeningen.
TARIEVENWIJZER BETALEN
In de Tarievenwijzer Betalen vind je alle tarieven voor onze betaal- en spaarrekeningen.
DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN
Alle banken in Nederland hebben samen afspraken en regels opgesteld over alle
bankzaken. Die lees je in de Algemene Bankvoorwaarden. Omdat dit voorwaarden van
alle banken samen zijn, zijn ze iets anders geschreven dan onze andere voorwaarden.
MEER INFORMATIE
Heb je vragen over de voorwaarden of wil je meer informatie? Bel dan met
SNS Klantenservice via 030 - 633 30 00. Je kunt ook het contactformulier invullen
op snsbank.nl.
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WAT IS SNS KLIMRENTE?

SNS Klimrente is een spaarrekening waarop je je geld 5 jaar kunt laten staan.
Je kunt niet direct geld overboeken vanaf en naar SNS Klimrente. Daar heb je
SNS Keuzesparen voor nodig. In hoofdstuk 2 leggen we uit hoe SNS Keuzesparen werkt.
Zo werkt SNS Klimrente
In de overeenkomst SNS Klimrente spreken we af welk bedrag je overboekt op SNS Klimrente. Dat bedrag noemen we inleg. Er geldt een minimuminleg van € 1.000. Ieder
spaarjaar dat je SNS Klimrente hebt, stijgt de rente. Deze rente krijg je per jaar en
staat vast voor de hele looptijd. Ook de rente vind je in de overeenkomst. Je kunt je
spaargeld en de opgebouwde rente altijd zonder kosten opnemen, maar je kunt geen
extra geld overboeken naar je SNS Klimrente.
Gegarandeerde rente
Nadat je SNS Klimrente hebt aangevraagd, heb je maximaal 2 weken de tijd om je
inleg over te boeken naar SNS Keuzesparen. Stort je binnen deze 2 weken je inleg, dan
krijg je minimaal de rente van de dag dat je SNS Klimrente hebt aangevraagd. Stijgt
de rente voordat je je inleg hebt overgeboekt, dan krijg je de hogere rente.
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WAT IS SNS KEUZESPAREN?

SNS Keuzesparen is een spaarrekening die je nodig hebt om geld over te boeken naar
en om geld op te nemen van je SNS Klimrente.
Zo werkt SNS Keuzesparen
Het saldo van SNS Keuzesparen kun je altijd zonder kosten opnemen. Je kunt maar één
SNS Keuzesparen hebben. Wel kun je meer dan één SNS Klimrente aan SNS Keuzesparen
koppelen. Heb je bij de aanvraag van SNS Klimrente nog geen SNS Keuzesparen?
Dan openen we deze spaarrekening automatisch voor je. Als je al SNS Keuzesparen
hebt, dan gebruik je die rekening voor stortingen op SNS Klimrente. Het bedrag dat
we hebben afgesproken, maak je via één of meer stortingen over op SNS Keuzesparen.
We zorgen ervoor dat het geld dat je overboekt op SNS Keuzesparen automatisch op
je SNS Klimrente komt te staan. Als je SNS Klimrente eindigt, boeken we het saldo
over op SNS Keuzesparen.
Wat gebeurt er als je minder overboekt dan de minimuminleg?
Het afgesproken bedrag moet binnen 2 weken nadat je SNS Klimrente hebt geopend
op je SNS Keuzesparen staan. Boek je minder dan de minimuminleg over? Dan openen
we geen SNS Klimrente voor je en heffen we SNS Keuzesparen op. We boeken het
bedrag terug naar de rekening waar het vandaan kwam. Als je al SNS Keuzesparen
had, blijft het bedrag op SNS Keuzesparen staan.
Wat gebeurt er als je meer of minder stort dan we hebben afgesproken?
Stort je meer dan we in de overeenkomst hebben afgesproken? Dan gaat alleen het
bedrag dat we hebben afgesproken naar je SNS Klimrente. De rest van het bedrag
blijft op SNS Keuzesparen staan. Stort je minder dan het bedrag dat we hebben
afgesproken? Dan gaat dat bedrag naar je SNS Klimrente. Je moet wel altijd rekening
houden met de minimuminleg.

WE/ONS
SNS is een handelsnaam van
de Volksbank N.V., gevestigd te
Utrecht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel MiddenNederland onder
nummer 16062338.
SPAARJAAR
Een spaarjaar begint op de datum
waarop je begint met sparen.
Het spaarjaar loopt tot diezelfde
datum het volgende jaar.
Voorbeeld: je opent op 1 november
2013 SNS Klimrente. Het spaarjaar
loopt dan tot 1 november 2014.
VOORBEELD
Stel je hebt met ons afgesproken
dat je € 10.000 op SNS Klimrente
zet. Als je daarna binnen de
afgesproken 2 weken maar € 400
naar je SNS Keuzesparen overboekt, openen we geen
SNS Klimrente voor je. Dat is
namelijk minder dan de minimuminleg van € 1.000. We beëindigen
dan ook je SNS Keuzesparen en
boeken de € 400 terug naar de
rekening waar het vandaan kwam.
Had je al een SNS Keuzesparen?
Dan blijft de € 400 daar gewoon op
staan.

MINDER STORTEN
Stel je hebt met ons afgesproken
dat je € 10.000 op SNS Klimrente
zet. Als je daarna binnen de
afgesproken 2 weken € 6.000 naar
je SNS Keuzesparen overboekt,
openen we SNS Klimrente voor het
bedrag van € 6.000. Je kunt daarna
niet nog extra op je SNS Klimrente
storten.
MEER STORTEN
Stel, je hebt met ons afgesproken
dat je € 10.000 op SNS Klimrente
zet. Als je vervolgens binnen de
afgesproken 2 weken € 12.000
naar je SNS Keuzesparen overboekt, openen we SNS Klimrente
voor je voor de afgesproken
€ 10.000. De overgebleven € 2.000
blijft op je SNS Keuzesparen staan.
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GELD OPNEMEN VAN SNS KLIMRENTE

Je kunt altijd zonder kosten geld opnemen van je SNS Klimrente.
Hoe neem je geld op van je SNS Klimrente?
Geld opnemen doe je door je spaargeld over te boeken van je SNS Klimrente naar je
SNS Keuzesparen. Vanaf je SNS Keuzesparen neem je geld op door je spaargeld over
te boeken naar:
de tegenrekening die je hebt opgegeven bij het openen van SNS Klimrente.
een betaal- of spaarrekening van jou bij SNS. Dat kan alleen als er in de voorwaarden
van die rekening staat dat je daar geld naar mag overboeken.
½½
½½

Hoe lang duurt geld opnemen?
Heb je een opdracht gegeven om geld over te boeken? Dan doen we ons best deze zo
snel mogelijk te verwerken. Hoe lang het duurt om een opdracht te verwerken, lees
je in de SNS Dienstenwijzer op snsbank.nl.
Rente als je geld opneemt
Over het bedrag dat je opneemt, heb je rente opgebouwd. Het bedrag aan rente van
het spaarjaar waarin je geld opneemt, wordt automatisch ook overgeboekt naar
SNS Keuzesparen.
Het saldo op je SNS Klimrente
Maak je een deel over van je SNS Klimrente? Dan moet er minimaal € 1.000 op je
spaarrekening SNS Klimrente blijven staan. Neem je al je spaargeld op? Of kom je
onder het minimumbedrag van € 1.000? Dan beëindigen we je SNS Klimrente.
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GELD OVERBOEKEN VAN SNS KLIMRENTE

Bij je SNS Klimrente kun je op verschillende manieren geld overboeken.
Hoe maak je geld over?
Je kunt op de volgende manieren geld overboeken:
via Mijn SNS en SNS Mobiel Bankieren
met een overboekingsformulier
via een telefonische overboeking (tincode)
½½
½½
½½

Mijn SNS en SNS Mobiel Bankieren
Mijn SNS is je eigen omgeving waarmee je kunt internetbankieren. Je kunt je bij- en
afschrijvingen bekijken en geld opnemen van je spaarrekening. Heb je SNS Klimrente
geopend maar nog geen toegang tot Mijn SNS? Dan krijg je dat automatisch. Als je wel
al Mijn SNS hebt, zie je SNS Klimrente automatisch in Mijn SNS Als je Mijn SNS hebt,
versturen we geen papieren rekeningafschriften.
Als je Mijn SNS hebt, kun je ook SNS Mobiel Bankieren gebruiken. Daarmee kun je
internetbankieren met een smartphone of tablet. Je kunt je bij- en afschrijvingen bekijken en geld opnemen van SNS Klimrente. Meer informatie vind je in de Voorwaarden
SNS Mobiel Bankieren en op snsbank.nl.
Overboekingsformulier
Een overboekingsformulier is een papieren formulier waarmee je geld kunt overboeken
naar een andere rekening. De kosten van een overboekingsformulier vind je in de
Tarievenwijzer Betalen op snsbank.nl.
Telefonische overboeking (tincode)
Met je tincode boek je geld over van je spaarrekening naar je tegenrekening bij SNS.
Ook kun je met je tincode je saldo opvragen. Voor de tincode gelden de Algemene
voorwaarden gebruik tincode. Deze vind je op snsbank.nl.
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TEGENREKENING
De betaalrekening bij een bank in
een SEPA-land die de rekening
houder heeft opgegeven. Je vindt
de SEPA-landen op snsbank.nl.

VOORBEELD:
Er staat € 10.000 op je
SNS Klimrente. Je wilt halverwege
je 3e spaarjaar € 2.000 opnemen.
Je rente in het 3e jaar is 2%. Dan
boeken we naast de € 2.000 ook
automatisch de opgebouwde rente
over dat half jaar over naar je
SNS Keuzesparen. In dit voorbeeld
is dat € 20 (de helft van 2% over
€ 2.000 is € 20). In totaal ontvang
je dan € 2.020 op je
SNS Keuzesparen.
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RENTE OP SNS KLIMRENTE EN SNS KEUZESPAREN

Je krijgt rente over het geld dat op je SNS Klimrente en je SNS Keuzesparen staat.
Vaste rente op SNS Klimrente
Je krijgt een vaste rente over het geld dat op je SNS Klimrente staat. Dat betekent
dat de hoogte van de rente voor 5 jaar vooraf wordt afgesproken. Ieder jaar wordt de
rente hoger. Die afspraken kunnen niet tussentijds worden gewijzigd. Je vindt deze
rentepercentages in de overeenkomst. Het bedrag dat je ieder spaarjaar aan rente
ontvangt, boeken we aan het eind van ieder spaarjaar over naar je SNS Keuzesparen.
Hoeveel rente je hebt opgebouwd, zie je in Mijn SNS.
Zo berekenen we de rente op SNS Klimrente
Voor het berekenen van de rente gaan we uit van 30 dagen per maand en 360 dagen
per jaar.
Variabele rente op SNS Keuzesparen
Over het saldo op je SNS Keuzesparen krijg je een variabele rente. Een variabele rente betekent dat we de rente altijd kunnen wijzigen. Een rentewijziging
maken we bekend via snsbank.nl en Mijn SNS. In Mijn SNS kun je ook altijd bekijken hoeveel rente je hebt opgebouwd. Als het saldo op SNS Keuzesparen
€ 1.500.000 of meer bedraagt, krijg je een lagere rente voor het gedeelte van het saldo
vanaf dit bedrag. Je vindt deze rente in Mijn SNS.
Zo berekenen we de rente op SNS Keuzesparen
Elke dag berekenen we het rentebedrag over het geld dat je die dag op je spaarrekening
hebt. Aan het eind van het kalenderjaar tellen we alle rentebedragen bij elkaar op. In de
eerste week van januari schrijven we het bedrag dat je aan rente hebt opgebouwd
over het voorgaande kalenderjaar bij op SNS Keuzesparen. Dit bedrag telt gewoon
vanaf 1 januari mee voor de berekening van de rente over het nieuwe kalenderjaar.
Een hogere spaarrente met SNS Combinatievoordeel
Je krijgt op SNS Keuzesparen een hogere spaarrente dan onze gewone spaarrente als
je voldoet aan een paar voorwaarden. Die voorwaarden gelden voor je betaalrekening
bij SNS. Als je 1 van deze betaalrekeningen hebt, kun je dit voordeel krijgen:
SNS Betalen
SNS Plus Betalen
SNS Basis Betalen

SNS Basis Privérekening
SNS Betaalrekening afbouwkrediet

Om de hogere spaarrente te krijgen, moet in elk geval 1 van deze betaalrekeningen
aan deze 2 voorwaarden voldoen:
Je laat elke maand je inkomen storten op je betaalrekening bij SNS. Zoals je salaris
of uitkering. Geld dat je (automatisch) overboekt tussen je rekeningen telt niet als
inkomen.
Je gebruikt deze betaalrekening voor je dagelijkse uitgaven en vaste lasten . Bijvoorbeeld voor je boodschappen, aankopen op internet, het betalen van je huur of
hypotheek, je verzekeringspremie en energiekosten. Dat moeten 10 of meer bij- en
afschrijvingen per maand zijn.
½½

½½

Voldoe je niet meer aan deze voorwaarden? Dan krijg je van ons vanzelf een bericht.
Daarin vragen we je om weer te voldoen aan alle voorwaarden. Lukt dat niet? Dan krijg
je de gewone spaarrente. Voldoe je later wel weer aan alle voorwaarden? Dan krijg je
weer de hogere spaarrente. Wil je weten hoe snel je die dan weer krijgt? Je leest er
meer over op snsbank.nl/combinatievoordeel.

6

HOE BEREKENEN WE RENTE?
De rente wordt berekend over de
dagen dat je spaargeld op
SNS Keuzesparen heeft gestaan.
Als een jaar 365 dagen heeft, is het
dagelijks opgebouwde rentebedrag
gelijk aan (1//365 x rentepercentage x saldo).

Heb je een betaalrekening samen met iemand anders (en/of-rekening)?
Heb je een betaalrekening met iemand anders? En voldoet deze rekening aan de 2
voorwaarden? Dan krijgen jullie de hogere rente ook op je eigen spaarrekening. Ook als
maar 1 iemand het inkomen laat storten op de betaalrekening die jullie delen.
Wanneer krijg je de hogere spaarrente niet?
Er zijn situaties waarin je de hogere spaarrente niet (meer) krijgt. Bijvoorbeeld als je:
je niet aan de voorwaarden houdt die hierboven staan;
fraude pleegt;
probeert de hogere spaarrente te krijgen, terwijl je er geen recht op hebt.
½½
½½
½½

Er kunnen nog meer redenen zijn waarom je geen hogere spaarrente krijgt. We beoordelen dat per situatie.
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ALS JE NOG GEEN 18 JAAR BENT

Toestemming van je ouder
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je wettelijk vertegenwoordiger met een handtekening toestemming geven voor het aanvragen van SNS Klimrente.
Geld opnemen
Ben je nog geen 18 jaar? Dan kan je ouder geld opnemen van je SNS Klimrente en
je SNS Keuzesparen. Ook kan je ouder ervoor kiezen je zelfstandig gebruik te geven
over je SNS Klimrente en je SNS Keuzesparen. Dat betekent dat jij én je ouder geld
kunnen opnemen. Ben je 18 jaar geworden? Dan kan alleen jij geld opnemen van
SNS Klimrente en SNS Keuzesparen. Je ouder ziet jouw spaarrekening dan ook niet
meer in zijn Mijn SNS.
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WIJZIGINGEN DOORGEVEN

Tegenrekening wijzigen
Wil je je tegenrekening veranderen? Dan kun je dat aan ons doorgeven via het formulier
Tegenrekening wijzigen op snsbank.nl.
Andere wijzigingen doorgeven
Wil je een andere wijziging doorgeven? Bijvoorbeeld een adreswijziging? Gebruik dan
1 van de formulieren die je vindt via snsbank.nl/klantenservice.
Wijzigingen doorgeven als je nog geen 18 jaar bent
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je ouder het direct laten weten als er wijzigingen
zijn.
8

SNS KLIMRENTE OPZEGGEN

Je kunt je SNS Klimrente altijd opzeggen.
Hoe zeg je SNS Klimrente op?
Je zegt je SNS Klimrente op met het formulier Rekening opheffen op snsbank.nl. Ben je
nog geen 18 jaar? Dan moet je ouder opzeggen.
SNS Keuzesparen opzeggen
Heb je geen SNS Klimrente meer? Dan kun je je SNS Keuzesparen opzeggen. Opzeggen
doe je met het formulier Rekening opheffen op snsbank.nl. Ben je jonger dan 18 jaar?
Dan moet je ouder opzeggen.
Geen Mijn SNS meer
Is SNS Keuzesparen de enige rekening die je hebt bij SNS? Dan stopt Mijn SNS als je
de rekening opzegt of wij SNS Keuzesparen beëindigen.
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WETTELIJK
VERTEGENWOORDIGER
Met ‘wettelijk vertegenwoordiger’
bedoelen we de ouder (vader of
moeder) of voogd die toestemming
heeft gegeven om SNS Klimrente
te openen en te gebruiken. Om het
gemakkelijk te maken noemen
we ‘wettelijk vertegenwoordiger’
ook wel ‘ouder’.
ZELFSTANDIG GEBRUIK
Zelfstandig gebruik betekent dat je
een eigen Mijn SNS krijgt. Je kunt
dan zelf inloggen, je bij- en
afschrijvingen bekijken en geld
overboeken naar de tegenrekening
of naar andere rekeningen die je in
Mijn SNS ziet.
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EEN VERANDERING IN SNS KLIMRENTE

Tijdens de looptijd kunnen we iets veranderen aan SNS Klimrente. Dat doen we
natuurlijk niet zo maar. In dit hoofdstuk lees je wat we kunnen veranderen en wat jij
dan kunt doen.
Wat kunnen we veranderen?
We kunnen de inhoud, samenstelling en mogelijkheden van SNS Klimrente veranderen.
Ook kunnen we de overeenkomst, deze Voorwaarden SNS Klimrente en alle andere
voorwaarden die bij SNS Klimrente horen veranderen.
Als we iets veranderen in SNS Klimrente
Als we iets veranderen, laten we dit minimaal een maand van tevoren aan je weten.
Dat doen we bijvoorbeeld via Mijn SNS of per brief. Ben je het niet eens met de wijzigingen? Dan kun jij SNS Klimrente opzeggen. Je moet opzeggen vóór de datum waarop
de wijzigingen ingaan. Dit moet via het formulier Rekening opheffen op snsbank.nl.
Hebben we de opzegging niet vóór de ingangsdatum ontvangen, dan betekent dit dat
je de wijziging en de nieuwe voorwaarden accepteert.
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VOORWAARDEN VAN EN INFORMATIE OVER SNS KLIMRENTE

In dit hoofdstuk lees je welke voorwaarden gelden voor SNS Klimrente.
Voorwaarden en volgorde
Voor SNS Klimrente gelden de volgende voorwaarden in deze volgorde:
1 De Overeenkomst SNS Klimrente en Mijn SNS
2 De Voorwaarden Mijn SNS (inclusief Tarievenwijzer Betalen)
3 De Voorwaarden SNS Klimrente (inclusief Tarievenwijzer Betalen)
4 Het Reglement Spaarrekeningen (inclusief Tarievenwijzer Betalen)
5 De Algemene Bankvoorwaarden
Lees je in deze documenten iets over een bepaald onderwerp, maar zegt het ene
document iets anders dan het andere? En weet je niet waarvan je moet uitgaan? Ga dan
uit van de inhoud van het document dat als eerste genoemd wordt. Bijvoorbeeld: de
inhoud van de Voorwaarden SNS Klimrente (3) gaat altijd voor de inhoud van het
Reglement Spaarrekeningen (4). De meest recente versie van alle voorwaarden die
voor SNS Klimrente gelden, vind je ook op snsbank.nl.
Geldigheid afspraken
Staat in deze documenten per ongeluk een afspraak die volgens de wet niet geldig
is? Of omdat jij je er bij ons of in een procedure terecht op beroept dat de afspraak
niet geldig is? Dan blijft de rest van de afspraken in deze documenten wel gewoon
gelden. De afspraak die niet geldig is, vervangen we dan door een geldige afspraak.
Als je andere informatie leest over SNS Klimrente
Over SNS Klimrente vind je ook informatie op snsbank.nl of in de SNS Winkel. Lees je
daar iets over een bepaald onderwerp dat anders is dan wat je leest in de Overeenkomst
SNS Klimrente of de voorwaarden die bij je SNS Klimrente horen? Dan moet je uitgaan
van de overeenkomst en die voorwaarden.
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OVEREENKOMST SNS KLIMRENTE
EN MIJN SNS
Het contract dat we met je hebben
gesloten voor het openen en het
gebruiken van SNS Klimrente
en Mijn SNS.
VOORWAARDEN MIJN SNS
De afspraken die gelden voor het
gebruik van Mijn SNS.
VOORWAARDEN SNS KLIMRENTE
De afspraken die speciaal voor
SNS Klimrente gelden.
REGLEMENT SPAARREKENINGEN
De algemene afspraken en regels
die gelden voor al onze
spaarrekeningen.
ALGEMENE BANKVOORWAARDEN
De algemene afspraken en regels
die gelden tussen banken en
klanten. Alle banken in Nederland
gebruiken dezelfde Algemene
Bankvoorwaarden.
TARIEVENWIJZER BETALEN
Een overzicht van alle kosten die
je moet betalen voor het gebruik
van je spaarrekening.

