Productvoorwaarden
SNS VariVast IV

8.0045.00 (26-01-2017)

Productvoorwaarden
SNS VariVast IV
1

DEFINITIES

In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder
a
Productvoorwaarden
Deze Productvoorwaarden SNS VariVast, steeds in hun meest recente versie.
b
Overige Voorwaarden
Algemene Bankvoorwaarden, het Reglement Spaarrekeningen, Voorwaarden
Gebruik Tincode en de Voorwaarden Mijn SNS, steeds in hun meest recente
versie.
c
Rekening
De rekening genaamd ‘SNS VariVast’, welke op naam is gesteld van de
Rekeninghouder.
d
Rekeninghouder
Natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden voor zover
zij al dan niet een onderneming drijven, verenigingen en stichtingen.
e
Wettelijk Vertegenwoordiger
De perso(o)n(en) 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.
f
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.
g
Tegenrekening
De door de Rekeninghouder aangewezen en door SNS geaccepteerde particuliere
bankrekening (niet zijnde een spaarrekening) aangehouden bij een Nederlandse
bank- of giroinstelling, ten gunste en ten laste waarvan mutaties ingevolge deze
voorwaarden kunnen plaatsvinden.
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ALGEMEEN

2.1

De minimum inleg voor deelname in SNS VariVast bedraagt € 500 (zegge: vijfhonderd euro).
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en SNS houdt
zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. Deelname vindt plaats indien
het inlegbedrag uiterlijk 24 november 2006 is gestort op het rekeningnummer
van SNS VariVast.
SNS behoudt zich het recht voor de inschrijving voor SNS VariVast voortijdig te
sluiten.

2.2

2.3
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LOOPTIJD

3.1
3.2
3.3
3.4

De looptijd van de SNS VariVast bedraagt acht jaren.
De startdatum is vastgesteld op 27 november 2006.
De einddatum is vastgesteld op 27 november 2014.
Na de looptijd wordt de inleg uitgekeerd en op de door de klant opgegeven
Tegenrekening gestort, welke bij een Nederlandse bank- of giroinstelling wordt
aangehouden.
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TUSSENTIJDSE OPNAME

4.1
4.2

Tussentijdse opname is uitsluitend mogelijk voor het totale saldo op de Rekening.
In geval van tussentijdse opname wordt 4% retourrente over het opgenomen
bedrag per niet volgemaakt jaar in rekening gebracht. De maximale retourrente
bedraagt 16% over het opgenomen bedrag.
Bij tussentijdse opname, zoals hiervoor genoemd, wordt de inleg minus de
eventuele retourrente uitgekeerd.
Over het lopende jaar wordt geen gerijpte (opgebouwde) rente uitgekeerd.
Tussentijdse opname is zonder kosten uitsluitend mogelijk in geval van overlijden
van de Rekeninghouder voor de einddatum.
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RENTE
De rente voor de jaren 1, 2, 3 en 4 bedraagt 5% per jaar. Deze jaren eindigen
op respectievelijk 27 november 2007, 27 november 2008, 27 november 2009
en 27 november 2010.
De rente voor de jaren 5, 6, 7 en 8 is afhankelijk van performance van onderliggende aandelen van de Dow Jones Global Titans 50 Index* bij de startdatum
en wordt als volgt vastgesteld:
Op de startdatum van SNS VariVast wordt de waarde van de onderliggende
aandelen van de Dow Jones Global Titans 50 Index * op basis van de slotkoers
van de startdatum vastgesteld. Aan het einde van elk betreffende jaar (ofwel
de jaren 5, 6, 7 en 8) wordt wederom de waarde van elk van de bij startdatum
vastgelegde aandelen op basis van de slotkoers van die dag vastgesteld.
Van elk aandeel wordt de procentuele stijging c.q. daling van het aandeel berekend ten opzichte van de startdatum, met dien verstande dat indien er sprake
is van een procentuele stijging van het betreffende aandeel van meer dan 8%,
deze procentuele stijging op 8% wordt vastgesteld.
Indien er sprake is van een procentuele daling van het betreffende aandeel dan
wordt de procentuele daling voor het geheel in de berekening meegenomen.
De optelsom van de betreffende procentuele stijgingen/dalingen worden gedeeld
door het aantal betreffende aandelen, wat resulteert in de vaststelling van de
rente van het betreffende jaar.
Jaar 5, 6, 7 en 8 eindigen op respectievelijk 27 november 2011, 27 november
2012, 27 november 2013 en 27 november 2014. Indien de einddatum van het
betreffende jaar geen handelsdag is zal ten behoeve van de berekening van de
rente uitgegaan worden van de slotkoersen van de eerstvolgende handelsdag.
De rente voor de jaren 5, 6, 7 en 8 bedraagt minimaal 0% en maximaal 8%.
Indien de berekening onder 5.2, om wat voor reden dan ook niet meer kan
worden vastgesteld, behoudt SNS zich het recht voor om als basis voor de
renteberekening een methode te kiezen die hierop aansluit.
Indien van een onderliggend aandeel geen waarde meer kan worden vastgesteld,
behoudt SNS zich het recht voor om als basis voor de renteberekening een
onderliggend aandeel te kiezen die hierop aansluit.
Indien sub 5.4 of 5.5 van toepassing is, zal SNS de Rekeninghouder ter zake zo
spoedig mogelijk berichten.
SNS keert aan het einde van elk jaar binnen zeven werkdagen de rente ineens
uit op de door de klant opgegeven Tegenrekening.

* Dow Jones Global Titans Index is een geregistreerd merk. Dow Jones is een geregistreerd merk
van Dow Jones Company Inc. Stoxx is een geregistreerd merk van Stoxx Limited.
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WIJZIGINGEN TENAAMSTELLING OF TEGENREKENING

6.1
6.2

Mededeling van een wijziging in de tenaamstelling of het rekeningnummer van
de Tegenrekening, kan uitsluitend schriftelijk.
De Wettelijk Vertegenwoordiger 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.
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INFORMATIE

7.1

Nadat SNS de rente voor het betreffende jaar heeft vastgesteld en heeft uitgekeerd, ontvangt de Rekeninghouder een rekeningafschrift met de uitgekeerde
rente.
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SLOTBEPALINGEN

8.1

De rechten uit SNS VariVast zijn niet overdraagbaar en niet te bezwaren met
enig beperkt recht.
SNS behoudt zich het recht voor deze Productvoorwaarden te allen tijde te
wijzigen dan wel aan te vullen of het product SNS VariVast op te heffen en de
Rekening om te zetten naar een andere rekening.
SNS zal de Rekeninghouder op een door haar nader te bepalen wijze tenminste
dertig dagen voorafgaande aan een voorgenomen wijziging, aanvulling of opheffing als in artikel 8.2 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 Productvoorwaarden.
Op deze Productvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2

8.3

8.4
8.5

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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