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Algemeen

Moneyou B.V.
•

heet in deze voorwaarden ook Moneyou en wij;

•

is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.;

•

biedt via haar website aan:
•

eigen producten (waarvan Moneyou zelf aanbieder is);

•

producten van andere aanbieders (waarbij Moneyou optreedt als tussenpersoon*); en

•

vermeldt per product wie aanbieder is en welke rol zij zelf heeft.
*tussenpersoon kan zijn: bemiddelaar of verbonden agent

•

ABN AMBRO Bank N.V. is aanbieder van dit product.

Gegevens Moneyou B.V.
•

gevestigd te Amsterdam;

•

inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 32084697;

•

registratienummer bij de Autoriteit Financiële Markten: 12020215.

Gegevens ABN AMRO Bank N.V.
•

gevestigd te Amsterdam;

•

inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 34334259;

•

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in
het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020215.

1.

Wat is een Groen deposito?
Met een Groen deposito zet je jouw geld via Moneyou vast bij ABN AMRO Groenbank B.V. (hierna: “de
Groenbank”). De Groenbank is de aanbieder van het Groen deposito. Moneyou speelt hierbij de rol van
tussenpersoon. Het Groen deposito heeft een vaste looptijd en een vaste rente. Je inleg wordt geïnvesteerd
in door de overheid erkende groene projecten.

2.

Voor wie is een Groen deposito?
Een Groen deposito is een deposito voor particuliere klanten van Moneyou.

3.

4.

5.

6.

Voorwaarden en begrippen
a.

De algemene voorwaarden van Moneyou zijn van toepassing. Staat daarin iets dat ook in deze 		
voorwaarden voorkomt, dan gaan deze voorwaarden voor.

b.

In deze voorwaarden wordt bedoeld met tegenrekening: een Moneyou Vrij opneembaar
spaarrekening (mede) op jouw naam.

Openen van een Groen deposito
a.

Het is mogelijk om een Groen deposito op je eigen naam te openen. Het is ook mogelijk om een Groen
deposito te openen samen met de persoon waarmee je een gezamenlijke rekening aanhoudt.

b.

Aan het openen en hebben van een Groen deposito zijn geen kosten verbonden.

c.

Er is een vaste looptijd van 1 jaar.

d.

Voor het openen en het gebruik van een Groen deposito is een tegenrekening nodig.

Inleggen op een Groen deposito
a.

Je kunt één keer inleggen op een Groen deposito.

b.

Inleggen doe je bij opening van het deposito door een bedrag in euro over te maken van je 		
tegenrekening naar je Groen deposito. Je kunt geen bedragen bijstorten gedurende de looptijd.

c.

Het maximale bedrag dat je mag inleggen is gelijk aan het maximum fiscaal vrijgesteld bedrag. Dit
bedrag kun je vinden op de website van de belastingdienst.

d.

Je inleg moet minimaal EUR 500,- bedragen.

Opnemen van een Groen Deposito
Je kunt je inleg alleen tijdens de looptijd opnemen in de volgende gevallen: werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid, overlijden en als je gebruik maakt van een schuldsaneringstraject. Zie voor een
verdere uitleg van deze begrippen artikel 9 en 10 van deze voorwaarden. bestanden van andere partijen die
gegevens over je verzameld hebben, zoals externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.
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7.

8.

9.

Rente op een Groen deposito
a.

Het rentepercentage wordt per inleg bepaald door het moment van inleggen. Dit rentepercentage is
vast voor de hele looptijd van die inleg.

b.

De actuele rentepercentages kun je vinden op www.moneyou.nl/sparen/groen-deposito.

c.

De rente wordt berekend over de dagen dat je inleg op een Groen deposito heeft gestaan.

d.

De rente wordt op de vervaldag op je tegenrekening bijgeschreven.

Einde looptijd
a.

Het Groen deposito stopt op de vervaldag. Het bedrag op het Groen deposito wordt dan teruggestort
op je tegenrekening.

b.

Als het terugstorten op je tegenrekening niet mogelijk is, zal Moneyou het geld bewaren op een
tussenrekening. Over dit bedrag krijg je geen rente.

Voortijdig beëindigen van een Groen deposito
a.

In de volgende situaties kun je een Groen deposito beëindigen voordat de looptijd voorbij is:
•

Werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid: als je een uitkering krijgt in verband met werkloosheid
of arbeidsongeschiktheid dan verzoeken wij je ons een kopie van je uitkeringsbeschikking en een
kopie van de meest recente uitkering op je rekeningafschrift te overhandigen.

•

Schuldsanering: als je gebruikmaakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
Toelating tot de WSNP moet worden aangetoond door middel van een kopie van toelating WSNP
(vonnis) van de rechtbank.

b.

Na beëindiging zal Moneyou de inleg en eventuele rente terugstorten op je tegenrekening.

c.

Als het overmaken naar je tegenrekening niet mogelijk is, zal Moneyou het geld bewaren op een
tussenrekening. Over dit bedrag krijg je geen rente.

d.

Moneyou kan het Groen deposito beëindigen als je je niet houdt aan deze voorwaarden of de
algemene voorwaarden van Moneyou.

10. Overlijden
Na melding van overlijden wordt het Groen deposito stopgezet. Je erfgenamen kunnen het geld op het
Groen deposito opnemen. Eventuele rente wordt vergoed tot het moment van overlijden.

11. Depositogarantiestelsel
Het Groen deposito valt onder de werking van het depositogarantiestelsel. Het bedrag op het Groen
deposito wordt aangehouden bij de Groenbank en wordt daarom afzonderlijk beschermd: tegoeden bij de
Groenbank worden niet opgeteld bij tegoeden aangehouden bij Moneyou of ABN AMRO. Informatie over
het depositogarantiestelsel, vind je op het Informatieblad Depositogarantiestelsel.
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12. Overige bepalingen
a.

Een Groen deposito is geen betaalrekening.

b.

Moneyou kan deze voorwaarden altijd wijzigen. Is de wijziging van de voorwaarden in je nadeel? Dan
kun je het Groen deposito opzeggen. Moneyou informeert je hierover vooraf op een van de volgende
manieren:

c.

•

bekendmaking op www.moneyou.nl;

•

een e-mail naar het adres van jou dat bij ons bekend is.

ABN AMRO Groenbank B.V. is een bedrijf dat op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001
kwalificeert als aangewezen groen fonds, waardoor er gunstige fiscale regels van toepassing kunnen
zijn. Let goed op als je je belastingaangiften invult. Bel voor meer informatie over je specifieke situatie
met een belastingadviseur of met de belastingtelefoon of kijk op de website van de belastingdienst.

13. Heb je nog een vraag?
Je kunt de klantenservice telefonisch bereiken op:
0800 – 666 3993 (kosteloos).
Vanuit het buitenland: 0031 20 889 2002.

14. Heb je een klacht?
Moneyou wil dat je tevreden bent. Als je een klacht hebt, laat dit dan weten, via:
https://www.moneyou.nl/klantenservice/klachtenprocedure;
of via 0800 – 666 3993 (kosteloos).
Voor elke klacht zoekt Moneyou de beste oplossing.
Ben je het niet eens met het antwoord op je klacht? Dan kun je in beroep gaan. Laat ons per brief weten dat
je het niet eens bent met het antwoord en je een andere oplossing wenst.
Stuur de brief naar:
Moneyou B.V.
t.a.v. Afdeling Klachtenmanagement
Science Park 404
1098 XH Amsterdam.
De afdeling Klachtenmanagement zal je klacht behandelen. Ben je het niet eens met de uitkomst? Dan heb
je drie maanden de tijd om je klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid):
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070 - 333 89 99
Fax: 070 - 333 89 00
Meer informatie kun je vinden op kifid.nl
Je kunt je klacht ook voorleggen aan de rechter.
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