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Voorwaarden Moneyou Sparen
Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden Moneyou.

Moneyou B.V.:
•
•
•
•
•

heet in deze voorwaarden ook Moneyou;
is een 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V.;
bemiddelt in deze spaarproducten voor ABN AMRO Bank N.V. en ontvangt daarvoor een vergoeding van ABN AMRO
Bank N.V.;
bemiddelt in spaarproducten alleen voor ABN AMRO Bank N.V.; en
adviseert niet over spaarproducten.

ABN AMRO Bank N.V.:
•
•

heet in deze voorwaarden ook aanbieder; en
is de aanbieder van deze spaarproducten.

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.
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1

Spaarrekening
Om te sparen heeft de klant een spaarrekening. Deze spaarrekening is zichtbaar op de Persoonlijke pagina. De klant
mag spaargeld inleggen na activering van de spaarrekening.
Inleggen van spaargeld is toegestaan door overboeking vanaf:
a. een Nederlandse betaalrekening in euro bij een bank met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V.
(dit hoeft niet een rekening van de klant te zijn);
b. een andere spaarrekening van de klant die zichtbaar is op zijn Persoonlijke pagina.
De klant kan zijn spaargeld altijd opnemen. Aan het opnemen zijn geen kosten verbonden.
Een spaarrekening is een rekening voor particulieren en is niet bedoeld voor deelname aan het betalingsverkeer.
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Verschillende spaarrekeningen
De klant kan via de Persoonlijke pagina spaarrekeningen openen.
De aanbieder kan een limiet stellen aan het totaal aantal spaarrekeningen op naam van een klant en op naam van
de klant en een mederekeninghouder.
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Maximum spaargeld
Er geldt een maximum aan wat de klant in totaal aan spaartegoeden mag aanhouden op zijn spaarrekeningen
inclusief deposito’s. De klant mag in totaal tot maximaal EUR 500.000,- op zijn spaarrekeningen inclusief deposito’s
aanhouden. De aanbieder kan dit maximumbedrag wijzigen.
Voor een niet toegestaan saldo boven het maximaal toegestaan saldo geldt een rente van nul gedurende de periode
dat de klant het maximaal toegestaan saldo overschrijdt.
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Extra omschrijving spaarrekening
De klant kan per spaarrekening voor zijn eigen administratieve gemak een extra omschrijving aan de spaarrekening
toevoegen. De klant staat er daarbij voor in dat het spaargeld op zijn spaarrekening uitsluitend van hem zelf is.
Als de klant een doel heeft met zijn spaargeld, dan is het volledig zijn eigen verantwoordelijkheid om dit doel te
bereiken en staat de aanbieder hier buiten.
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Spaarrekening met variabele rente
Gewone spaarrekening
De aanbieder berekent rente over het spaargeld van de klant op zijn spaarrekening. De aanbieder bepaalt het
rentetarief en kan dit ook steeds veranderen. De rente kan positief of 0% zijn.
De aanbieder berekent de rente per dag volgens het werkelijke aantal dagen per maand en per jaar. De eerste
rentedag is de dag waarop het spaargeld op de spaarrekening binnenkomt. Daarna berekent de aanbieder steeds
rente over iedere volle dag dat het spaargeld op de spaarrekening blijft staan.
De aanbieder boekt verschuldigde rente na ieder kwartaal op de spaarrekening. De aanbieder berekent rente over
deze rente zodra de rente op de spaarrekening is geboekt. Door het effect van rente op rente is deze rente aan het
eind van een jaar gelijk aan de effectieve rente op jaarbasis.
Als de spaarrekening eindigt, rekent de aanbieder de rente ook tussentijds af.
Kwartaalspaarrekening
De klant kan ook kiezen voor een kwartaalspaarrekening. Voor deze spaarrekening gelden dezelfde regels als voor
een gewone spaarrekening maar een andere rente. De rente kan positief of 0% zijn.
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De aanbieder berekent over spaargeld op een kwartaalspaarrekening de volgende rente:
a. basisrente: de aanbieder berekent basisrente over de dagen dat het saldo op de spaarrekening heeft gestaan.
b. bonusrente: als spaargeld op de volle laatste dag van een kalenderkwartaal op de kwartaalspaarrekening
staat, berekent de aanbieder daarover ook de bonusrente. De bonusrente wordt dan per dag berekend
over: die laatste dag en iedere daaraan voorafgaande dag waarop dit spaargeld onafgebroken op de
kwartaalspaarrekening heeft gestaan.

6

Deposito met vaste rente
De klant kan vanaf zijn spaarrekening spaargeld plaatsen op een aan de spaarrekening gekoppeld deposito.
De aanbieder berekent over spaargeld op een deposito geen variabele maar een vaste rente. De rente kan positief
of 0% zijn.
Voor een deposito gelden verder de volgende regels:
a. Een deposito heeft een vaste looptijd. Deze begint te lopen zodra de systemen van de aanbieder dit hebben
verwerkt.
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b.

De klant kan het deposito kosteloos voor het einde van die looptijd beëindigen. Afrekening van het deposito
gebeurt alleen via de spaarrekening waaraan het is gekoppeld.

c.

De aanbieder berekent per dag rente over het spaargeld op het deposito. De aanbieder gaat hierbij uit van
het werkelijke aantal dagen per maand en per jaar. De eerste rentedag is de dag waarop het spaargeld op het
deposito staat. Daarna berekent de aanbieder rente over iedere volle dag dat het spaargeld op het deposito
blijft staan.

d.

De aanbieder berekent over spaargeld op deposito de volgende rente:
(i) deposito basisrente: als het deposito de looptijd niet volmaakt, berekent de aanbieder daarover de deposito basisrente. De aanbieder boekt deze rente tussentijds op de spaarrekening.
(ii) deposito toprente: als het deposito de looptijd wel volmaakt, berekent de aanbieder daarover de
deposito toprente. De aanbieder boekt deze rente aan het eind van de looptijd van het deposito.

e.

De deposito basisrente en de deposito toprente veranderen niet tijdens de looptijd van een deposito. De klant
kan op een reeds gestart deposito geen nieuwe inleg doen. Wel kan de klant een nieuw deposito openen tegen
nieuwe vaste rentetarieven. De aanbieder kan het aantal deposito’s per klant maximeren.

f.

Wanneer de looptijd van een deposito eindigt, boekt de aanbieder het daarop geplaatste spaargeld en de
verschuldigde rente op de spaarrekening.

g.

De aanbieder kan een minimum- en maximumbedrag voor een deposito vaststellen. Meer informatie hierover
kan de klant vinden op moneyou.nl/sparen/spaardeposito.

Nadere regels
De aanbieder kan nadere regels stellen voor (het gebruik van) de spaarrekening of deposito’s.
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Bekendmaking informatie via website
De actuele rentepercentages en het maximaal aantal aan te houden spaarrekeningen en deposito’s kan de klant
vinden op moneyou.nl/sparen of kan de klant bij de aanbieder opvragen.
De aanbieder informeert de klant over wijziging in de rente door middel van een e-mail aan de klant.
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Gezamenlijke spaarrekening
Een gezamenlijke spaarrekening is een spaarrekening die de klant samen met een andere klant heeft. De klant mag
een aanvraag voor een gezamenlijke spaarrekening alleen doen als hij daarvoor machtiging (toestemming) heeft
van de andere klant. Ook moeten de klanten op hetzelfde adres wonen.
De klant die de gezamenlijke spaarrekening aanvraagt, moet:
a. tegenover de aanbieder ervoor instaan dat hij machtiging (toestemming) van de ander heeft om de
gezamenlijke spaarrekening te openen en de voorwaarden te accepteren;
b. de andere klant meteen informeren over het verloop van de aanvraag;
c.
de aanbieder vrijwaren voor eventuele schade die de andere klant lijdt, als blijkt dat hij geen machtiging
(toestemming) van de andere klant heeft.
Als klanten gezamenlijk een spaarrekening afnemen, gelden deze voorwaarden en de Voorwaarden Moneyou voor
ieder van hen. In de Voorwaarden Moneyou staat ook een artikel over ‘Gezamenlijke klanten’ met regels die speciaal
gelden voor klanten die samen een product afnemen (zoals een spaarrekening).

10 Beëindiging
De klant en de aanbieder kunnen altijd de spaarrekening door opzegging beëindigen. Dit kan zonder opzegtermijn
en zonder opgaaf van reden. (Voorbeelden van gevallen waarin de aanbieder eventueel zal opzeggen: de klant heeft
langere tijd weinig of geen spaargeld aangehouden, de klant overschrijdt het maximaal toegestaan saldo, de klant is
overleden of voldoet niet meer aan de voorwaarden.)
De klant zegt op via de Persoonlijke pagina. De aanbieder zegt op via de Persoonlijke pagina of een andere rechtens
toelaatbare wijze.
Opzegging betekent dat de spaarrekeningen en deposito’s zo snel mogelijk worden beëindigd. Nieuwe inleg is niet
meer toegestaan. De bestaande looptijd van een deposito loopt door. De aanbieder kan een deposito onmiddellijk
afsluiten als hij daarvoor een dringende en zwaarwegende reden heeft.

11 Wijziging voorwaarden
De aanbieder kan deze voorwaarden altijd wijzigen. De aanbieder zal dit met een termijn van minimaal één maand
van tevoren aan de klant bekendmaken. De nieuwe tekst geldt per het einde van die termijn.
De aanbieder informeert de klant hierover vooraf door middel van een e-mail aan de klant.
Het is mogelijk dat de klant bij bekendmaking van de wijziging een deposito heeft. In dat geval zal de aanbieder voor
dat deposito voor de dan geldende looptijd geen beroep doen op een voor de klant eventueel nadelig gevolg van de
wijziging.
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