
Wat is een Spaar Deposito?
Bij een Spaar Deposito kiest u hoelang u uw spaargeld wilt 
vastzetten. Tijdens deze periode krijgt u een vaste rente. Op 
een Spaar Deposito kunt u meerdere keren geld inleggen.

Voor wie is een Spaar Deposito?
Een Spaar Deposito is een spaarrekening voor particulieren 
en particuliere pensioen BV’s. 

Voorwaarden en begrippen
a.  Tussen u en de bank zijn de Algemene Voorwaarden 

ABN AMRO Bank N.V. van toepassing. Staat er over het-
zelfde onderwerp iets in deze voorwaarden, dan gaan 
deze voorwaarden voor de Algemene Voorwaarden 

 ABN AMRO Bank N.V.
b.  De ‘cliënt’ en ‘opgave’ in de Algemene Voorwaarden 

ABN AMRO Bank N.V. zijn hetzelfde als ‘u’ en ‘rekening-
afschrift’ in deze voorwaarden.

c.  In deze voorwaarden bedoelt de bank met tegen- 
  rekening: een betaalrekening in euro die u bij de bank 

heeft.

Openen van een Spaar Deposito
a.  U kunt een Spaar Deposito op uw eigen naam openen 

en een op naam van u en uw partner. Aan het openen 
zijn geen kosten verbonden.

b.  Bij het openen kiest u de looptijd. Deze kan niet meer 
gewijzigd worden. Wel kunt u meerdere looptijden 
nemen. Dit zijn dan verschillende Spaar Deposito’s met 
verschillende rekeningnummers.

c.  Elke inleg op één Spaar Deposito met hetzelfde rekening- 
nummer heeft dezelfde looptijd.

d.  Voor het openen en het gebruik van een Spaar Deposito 
is een tegenrekening nodig.

Inleggen op een Spaar Deposito
a.  De minimale inleg voor een Spaar Deposito is EUR 500,-.
b.   Het maximale bedrag dat u in totaal mag inleggen op 

Spaar Deposito’s is EUR 10.000.000,-.
c.   Het is mogelijk om nieuwe bedragen in te leggen op het 

Spaar Deposito. De bank heeft het recht om te besluiten 
nieuwe inleggen (tijdelijk) niet toe te staan. Meer infor-
matie hierover kunt u vinden op abnamro.nl/spaardeposito

d.   Inleggen doet u door het overmaken van een bedrag in 
euro naar uw Spaar Deposito.

Opnemen van een Spaar Deposito
a.  Na het einde van de looptijd wordt uw inleg en de rente 

overgemaakt naar uw tegenrekening.
b.  Wilt u tussentijds uw inleg opnemen? Dan rekent de bank 

u een boete van 1% over het opgenomen bedrag, voor 
elk jaar dat dit bedrag nog vast zou hebben gestaan. Een 
deel van een jaar rekent de bank als een heel jaar. De boete 
is nooit meer dan 6%. U ontvangt wel rente over de 
dagen dat uw inleg op een Spaar Deposito heeft gestaan.

c.  Als u tussentijds opneemt, dan neemt u eerst van de 
inleg op die u het laatst heeft ingelegd; dan van de inleg 
die u daarna het laatst heeft ingelegd en zo verder.

Rente op een Spaar Deposito
a.  Het rentepercentage wordt per inleg bepaald door de 

datum van inleggen. Dit rentepercentage is vast voor 
de hele looptijd van die inleg. Dit rentepercentage kunt 
u vinden binnen Internet Bankieren, op uw rekening- 

 afschriften en u kunt het bij de bank opvragen.
b.  De actuele rentepercentages kunt u vinden op 
 abnamro.nl/rente of kunt u bij de bank opvragen.
c.  Uw rente wordt berekend over de dagen dat uw inleg 

op een Spaar Deposito heeft gestaan.
d.  De rente wordt elk jaar op uw tegenrekening bijge-

schreven. Dit gebeurt op de datum van inleggen. Voor 
u is de rente na drie dagen zichtbaar en beschikbaar.

Rekeningafschriften
Binnen Internet Bankieren heeft u elektronische 
rekeningafschriften. Heeft u geen Internet Bankieren 
dan ontvangt u papieren rekeningafschriften.
 
Beëindigen van een Spaar Deposito
a.  U kunt uw Spaar Deposito waar geen geld op staat, 

beëindigen wanneer u wilt. Aan het beëindigen zijn 
geen kosten verbonden.

b.  Als er nog spaargeld op uw Spaar Deposito staat, dan 
moet u dit eerst opnemen.

c.  Als het overmaken naar uw tegenrekening niet mogelijk 
is, zal de bank uw spaargeld bewaren op een rekening 
van de bank zelf. Over dit spaargeld krijgt u geen rente.

d.  Als uw Spaar Deposito is beëindigd, kan de bank geen 
opdrachten meer uitvoeren voor deze spaarrekening.

e.  Na melding van overlijden, kunnen uw erfgenamen het 
spaargeld opnemen zonder boete. Dit kan tot een jaar na 
overlijden.
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f.  In de navolgende situaties betaalt u geen opnamekosten:
 ▶ Werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid: als u 

een uitkering krijgt in verband met werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid dan verzoeken wij u ons een 
kopie van uw uitkeringsbeschikking en een kopie 
van de meest recente uitkering op uw rekening- 
afschrift te overhandigen.

 ▶ Schuldsanering: als u gebruik maakt 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.

g.  De bank kan uw Spaar Deposito beëindigen als u   
  6 maanden geen spaargeld op deze spaarrekening 

heeft staan of als u zich niet houdt aan deze 
 voorwaarden of de Algemene Voorwaarden 
 ABN AMRO Bank N.V.

Overige bepalingen
a. Een Spaar Deposito is geen betaalrekening.
b.  De bank kan deze voorwaarden altijd wijzigen. Is de 

wijziging van de voorwaarden in uw nadeel? Dan kunt 
u uw Spaar Deposito opzeggen. U kunt dan uw spaar- 
geld zonder kosten opnemen. De bank informeert u 
hierover vooraf op een van de volgende manieren:

 ▶ bekendmaking op abnamro.nl;
 ▶ een schriftelijk of elektronisch bericht aan u;
 ▶ een bericht in drie in Nederland algemeen 

verspreide dagbladen.

Heeft u nog een vraag?
U kunt de bank telefonisch bereiken op 0900 - 0024*.

Heeft u een klacht?
De bank wil dat u tevreden bent. Als u een klacht heeft,
laat dit dan weten via: abnamro.nl/klachtenregeling of
0800 - 024 07 12 (gratis). 

Voor elke klacht zoekt de bank de beste oplossing. 
Bent u het niet eens met de uitkomst die de bank u biedt? 
Schrijf dan een brief naar:
ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 283
1000 EA Amsterdam
De afdeling Klachtenmanagement zal uw klacht behandelen.

Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan hebt u drie 
maanden de tijd om uw 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 kunt u vinden op kifid.nl 

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechter.

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10

(1082 PP) te Amsterdam (Nederland). Het telefoonnummer is 0900 - 0024*. 

Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is abnamro.nl

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. ABN AMRO Bank N.V. kan 

optreden als aanbieder van spaarproducten.

Op ABN AMRO Bank N.V. is het depositogarantiestelsel van toepassing. 

Meer informatie daarover kunt u vinden op: abnamro.nl/garantieregeling 

of opvragen via telefoonnummer 0900 - 0024*.

ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. 

Amsterdam onder nummer 34334259. Het btw-identificatienummer

van ABN AMRO Bank N.V. is NL 820646660B01.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.
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