Informatieblad
SNS Klimrente
KORT SAMENGEVAT
De belangrijkste punten van de spaarrekening SNS Klimrente vind je hier. Zo heb je helder op 1 A4 wat je van SNS Klimrente en
van ons mag verwachten. En wat we van jou verwachten.
BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN SNS KLIMRENTE
✓	De spaarrekening SNS Klimrente is alleen voor particulier gebruik. Je mag de spaarrekening dus niet zakelijk gebruiken.
✓	Het aanhouden van SNS Klimrente kost je niets.
✓	SNS Klimrente is een spaarrekening met stijgende rente. Hoe langer je geld vaststaat, hoe hoger de rente.
✓	Je opent SNS Klimrente voor maximaal 5 jaar. De rente is vastgelegd in de overeenkomst van jouw SNS Klimrente. De rente is
op jaarbasis en krijg je 1x per jaar uitgekeerd. Kijk op snsbank.nl voor de actuele rente.
✓	Als je SNS Klimrente opent, stort je eenmalig minimaal € 1.000 op je rekening. Er is geen maximum. Je kunt later geen geld
meer bijstorten.
✓	Tussendoor kun je altijd zonder kosten (een deel van je) spaargeld opnemen. Goed om te weten: neem je alles in 1 keer op,
of komt je saldo onder € 1.000? Dan stopt SNS Klimrente.
✓	Bij SNS Klimrente krijg je automatisch SNS Keuzesparen. Dit is een spaarrekening waar je een variabele rente krijgt over je
spaargeld tot maximaal € 1,5 miljoen. De rente is op jaarbasis en krijg je 1x per jaar uitgekeerd. Kijk op snsbank.nl voor de
actuele rente. Je gebruikt SNS Keuzesparen om geld van en naar je SNS Klimrente te boeken. En wij boeken de rente van je
SNS Klimrente bij op je SNS Keuzesparen.
✓	Je regelt je geldzaken online: in Mijn SNS. Deze beveiligde internetbankieromgeving is vast onderdeel van SNS Klimrente. Als je
wilt kun je ook de mobiel bankieren app gebruiken.
✓	Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je ouder/voogd toestemming geven voor het openen van SNS Klimrente. En kan je ouder
via zijn/haar Mijn SNS geld opnemen van SNS Klimrente. Ook kan je ouder ervoor kiezen je zelfstandig gebruik te geven over
SNS Klimrente. Daarna kunnen jij én je ouder geld opnemen. Ben je 18 jaar geworden? Dan kun jij alleen geld opnemen van
SNS Klimrente. Je ouder ziet jouw spaarrekening dan ook niet meer in zijn/haar Mijn SNS.
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Je mag van ons verwachten dat we integer handelen. Dat verwachten we ook jou.
Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt die bij ons bekend zijn. Wij gaan er in ieder geval altijd zorgvuldig mee om en
verkopen je gegevens niet.
We zorgen ervoor dat je bij ons veilig en simpel kunt bankieren.
We verwachten van jou dat je zorgvuldig met je internetbankieren en bijbehorende codes omgaat. Dat je je best doet om misbruik
en schade te voorkomen. En dat je je aan de wet en de voorwaarden van dit product houdt. Mocht er dan toch wat gebeuren,
dan mag je van ons verwachten dat we dat samen met jou proberen op te lossen.

MEER WETEN?

Versie: 13 november 2019. Er kan inmiddels wat veranderd zijn aan SNS Klimrente, de voorwaarden of de tarieven. Kijk daarom
op snsbank.nl voor de meest actuele informatie.
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Alle details en afspraken vind je op je overeenkomst, de productvoorwaarden van SNS Klimrente en van Mijn SNS, het Reglement
Spaarrekeningen en de Algemene Bankvoorwaarden. Al deze documenten en andere belangrijke informatie vind je op snsbank.nl.
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