ABN AMRO


Karakter van de rekening
Artikel 1

Voorwaarden Eurostyle-rekening
Beëindiging
Artikel 6

Een Eurostyle-rekening is een betaalrekening die uitsluitend
voor natuurlijke personen tot 18 jaar kan worden geopend.
De rekening kan slechts op naam van één rekeninghouder
worden gesteld.

ABN AMRO behoudt zich het recht voor de Eurostylerekening met onmiddellijke ingang te beëindigen onder meer in
het geval de rekening niet naar de aard van de rekening wordt
gebruikt.

Voor het openen van een Eurostyle-rekening heeft een
minderjarige toestemming nodig van zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger.

Artikel 7

Rente
Artikel 2

Over een tegoed op de rekening wordt door ABN AMRO een te
bepalen rente vergoed. De rente wordt berekend over het
dagelijks saldo en eenmaal per kwartaal verrekend.
ABN AMRO heeft te allen tijde het recht het rentepercentage
te wijzigen. Een rentewijziging gaat niet eerder in dan nadat
ABN AMRO daaraan bekendheid heeft gegeven, hetzij in het
algemeen, bijvoorbeeld door publicatie in een aantal landelijke
dagbladen of op haar internetsite, danwel door een gerichte
mededeling of door het beschikbaar stellen van die informatie
aan de rekeninghouder.
Indien een Eurostyle-rekening wordt beëindigd vindt
tussentijdse verrekening van de rente plaats.
Passen
Artikel 3

ABN AMRO kan aan de rekeninghouder een pas verstrekken.
De pas blijft eigendom van ABN AMRO en dient op eerste
verzoek door de rekeninghouder aan ABN AMRO te worden
teruggegeven.

Naast de in artikel 6 bedoelde mogelijkheden eindigt de
Eurostyle-rekening:
• Uiterlijk zodra de rekeninghouder de leeftijd van 19 jaar
heeft bereikt. ABN AMRO zal de rekening automatisch
omzetten in een Privérekening. Wanneer naar de mening van
ABN AMRO aan de dan geldende voorwaarden voor een
Studentenrekening wordt voldaan kan ABN AMRO de
rekening omzetten in een Studentenrekening in plaats van een
Privérekening.
• Bij het overlijden van de rekeninghouder.
• Door opzegging van de rekeninghouder met toestemming van
zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
Artikel 8

Bij beëindiging staat het saldo ter beschikking van de
rekeninghouder. Over dit saldo wordt geen rente vergoed.
Algemeen
Artikel 9

ABN AMRO behoudt zich het recht voor het openen van een
Eurostylerekening te weigeren.
Artikel 10

ABN AMRO is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te
wijzigen. Een wijziging gaat pas in nadat daaraan bekendheid
is gegeven op de in artikel 2 van deze voorwaarden bepaalde
wijze.

Artikel 4

Op de pas zijn de ‘Voorwaarden betaaldiensten particulieren’
van toepassing. Lees ook het Informatieblad Particulieren.
Artikel 5

Bij beschadiging van de pas zal ABN AMRO een nieuwe pas
(tegen betaling) aan de rekeninghouder verstrekken.
De beschadigde pas dient terstond bij ABN AMRO te worden
ingeleverd.

Op alle betrekkingen tussen cliënt en ABN AMRO Bank N.V.
zijn de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.,
de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren en het
Informatieblad Particulieren van toepassing.
ABN AMRO Bank N.V. brengt hierbij onder de aandacht dat op
basis van de genoemde voorwaarden de tegoeden van cliënt door
ABN AMRO Bank N.V. gebruikt kunnen worden om zich met
voorang boven andere schuldeisers te verhalen voor eventuele
schulden van cliënt aan ABN AMRO Bank N.V.
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Bij verlies of diefstal dient ABN AMRO onverwijld in kennis
te worden gesteld. Tevens dient aangifte bij de politie te
worden gedaan. De rekeninghouder is niet meer aansprakelijk
voor de gevolgen van onbevoegd gebruik van de pas dat
plaatsvindt na het moment van melding.

Artikel 11
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