Voorwaarden AEX Spaarrekening
Wat is de AEX Spaarrekening?

Opnemen na zes maanden

De AEX Spaarrekening is een spaarrekening waarbij de rente
wordt bepaald door de stijging of daling van de AEX-index
gedurende zes maanden. Deze zes maanden staat uw inleg
vast.

a. U bepaalt wat er met uw inleg gebeurt na zes maanden.
Bij het openen kiest u om:
- de inleg en de rente te laten overmaken naar uw
tegenrekening; of
- alleen de rente te laten overmaken naar uw tegenrekening
en de inleg weer zes maanden vast te zetten op uw
AEX Spaarrekening; of
- de inleg en de rente weer voor zes maanden vast te zetten
op uw AEX Spaarrekening.
b. U kunt deze keuze wijzigen via Internet Bankieren, via
0900-0024 (EUR 0,10 per minuut) of bij een bankkantoor. De
bank heeft een week nodig om uw wijziging te verwerken.
Deze wijziging geldt voor alle ingelegde bedragen op dat
moment, maar ook voor de toekomst.

Voor wie is de AEX Spaarrekening?
De AEX Spaarrekening is een spaarrekening voor
particulieren, particuliere pensioen BV’s, stichtingen en
verenigingen zonder winstoogmerk, die geen onderneming
drijven.

Voorwaarden en Begrippen
a. Tussen u en de bank zijn de Algemene Voorwaarden
ABN AMRO Bank N.V. van toepassing.
b. De “cliënt” en “opgave” in de Algemene Voorwaarden
ABN AMRO Bank N.V. zijn hetzelfde als “u” en
“rekeningafschrift” in deze voorwaarden.
c. In deze voorwaarden bedoelt de bank met:
- tegenrekening: een spaar- of betaalrekening in euro die u bij
de bank heeft.
- index: de AEX-Index.

Eerder opnemen
Wilt u eerder opnemen? Dan berekent de bank u een
boete van 1% van de opgenomen inleg. U moet een inleg
altijd helemaal opnemen. U ontvangt dan over de gehele
inlegperiode géén rente.

Rente op de AEX Spaarrekening
Openen van de AEX Spaarrekening
a. U kunt één AEX Spaarrekening op uw eigen naam openen.
En bijvoorbeeld één op naam van u en uw partner. Aan het
openen zijn geen kosten verbonden.
b. Voor het openen en het gebruik van de AEX Spaarrekening
is een tegenrekening nodig.

Inleggen op de AEX Spaarrekening
Zie ook het rekenvoorbeeld op de volgende pagina.
a. U mag altijd inleggen.
b. Al het spaargeld dat u naar de AEX Spaarrekening
overmaakt in dezelfde kalendermaand, ziet de bank als één
inleg.
c. Uw inleg staat vast vanaf het moment dat u heeft ingelegd
tot de periode van zes maanden is afgelopen. Deze periode
start de 1e van de maand nadat u heeft ingelegd. Waar in
deze voorwaarden wordt gesproken over zes maanden, dan
bedoelt de bank de zes maanden die beginnen op de 1e van
de maand nadat u heeft ingelegd.
d. Inleggen doet u door het overmaken van een bedrag in
euro naar uw AEX Spaarrekening.
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Zie ook het rekenvoorbeeld op de volgende pagina.
a. De hoogte van de rente wordt bepaald door de stijging of
daling van de index in de zes maanden dat de inleg vaststaat.
Dit wordt gemeten tussen de officiële slotkoersen van twee
dagen.
- Dag 1 is de eerste dag van de zes maanden dat de beurs
open is.
- Dag 2 is de 25e van de zesde maand. Is de beurs de 25e
dicht? Dan geldt de slotkoers van de eerstvolgende beursdag.
b. Het rentepercentage van de AEX Spaarrekening is
gelijk aan de procentuele stijging tot aan een maximum.
Het rentepercentage wordt afgerond op twee cijfers na de
komma.
c. Het maximale rentepercentage wordt uiterlijk de 20e van
elke maand vastgesteld voor de komende zes maanden. Zo
weet u vooraf wat het maximale rentepercentage is.
d. De rentepercentages kunt u vinden op
www.abnamro.nl/rente of bij de bank opvragen.
e. Is er sprake van een daling van de index of is deze gelijk
gebleven? Dan is het rentepercentage 0%.
f. Uw rente wordt berekend over de dagen dat uw inleg op
de AEX Spaarrekening heeft gestaan.
g. Het maximale saldo waarover u rente ontvangt is
EUR 1.000.000,-.
h. De rente wordt na de zes maanden op uw
AEX Spaarrekening of uw tegenrekening bijgeschreven.
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Rekenvoorbeeld AEX Spaarrekening
Stel u legde op 20 oktober 2010 €1000,- in. De periode van
zes maanden begon op 1 november 2010. 1 november
was een maandag waarop de beurs open was. De koers
van de index was aan het einde van die dag 339,35.
De periode van zes maanden eindigde op 30 april 2011.
Met de slotkoers van de index op 25 april werd het
rentepercentage bepaald. 25 april was een maandag en de
slotkoers van de index was 359,01.
Inleg op 20 oktober 2010
Maximaal rentepercentage

€1000,5,0%

AEX slotkoers op 1 november 2010
AEX slotkoers op 25 april 2011
Stijging AEX index is

339,35
359,01
5,79%

Dit betekent op jaarbasis een rente van 5,0%
U ontvangt in totaal na zes maanden
€ 26,44
Omdat het bedrag in dit voorbeeld al op 20 oktober is
gestort ontvangt u ook over de dagen in oktober 5% rente.
(193*/365) x (5**/100) x € 1.000,- = € 26,44
* het aantal dagen dat het geld op de rekening heeft
gestaan
** het rentepercentage

Afwijken van de index
a. De bank mag bepalen dat tijdelijk de rente niet wordt
bepaald door de stijging of daling van de index. Dan bepaalt
de bank een vaste rente voor de zes maanden. Dit geldt alleen
voor nieuwe inleg.
b. Voor een bestaande inleg kan de bank bepalen dat de
rente niet wordt bepaald door de index. Dit kan alleen in
extreme omstandigheden. Bijvoorbeeld als:
- de handel in aandelen (deels) wordt beperkt of opgeschort;
- de stand van de index niet bekend wordt gemaakt;
- de index op een andere manier zal worden berekend.
c. Een van de bovenstaande veranderingen gaat pas in als de
bank dat heeft bekendgemaakt via:
- www.abnamro.nl; of
- een schriftelijk of elektronisch bericht aan u; of
- een bericht in drie in Nederland algemeen verspreide
dagbladen.

Rekeningafschriften
Binnen Internet Bankieren heeft u elektronische
rekeningafschriften . Heeft u geen Internet Bankieren dan
ontvangt u papieren rekeningafschriften.

Beëindigen van de AEX Spaarrekening
a. U kunt uw AEX Spaarrekening waar geen spaargeld op
staat, beëindigen wanneer u wilt. Aan het beëindigen zijn
geen kosten verbonden.
b. Als er nog spaargeld op uw AEX Spaarrekening staat,
dan moet u dit eerst opnemen. U kunt kiezen voor eerder
opnemen of opdracht geven om de inleg en de rente na de
zes maanden te laten overmaken naar uw tegenrekening.
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 AEX Spaarrekening is beëindigd, kan de bank geen
opdrachten meer uitvoeren voor deze spaarrekening.
e. Na melding van overlijden, kunnen uw erfgenamen zonder
boete eerder opnemen. Er wordt dan geen rente vergoed. Op
verzoek kan de bank ook de inleg met de rente na afloop van
zes maanden naar de tegenrekening overmaken. Hierna sluit
de bank de AEX Spaarrekening.
f. De bank kan uw AEX Spaarrekening beëindigen als u
12 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. De AEX Spaarrekening is geen betaalrekening.
b. De bank kan deze voorwaarden altijd wijzigen. De bank
informeert u hierover vooraf op een van de volgende
manieren:
- bekendmaking op www.abnamro.nl;
- een schriftelijk of elektronisch bericht aan u;
- een bericht in drie in Nederland algemeen verspreide
dagbladen.
c. AEX® en AEX-Index® zijn geregistreerde merknamen van
Euronext Indices B.V. De bank heeft het recht de namen AEX®
en AEX-Index® te gebruiken voor bepaalde doeleinden. De
index wordt door de bank slechts gebruikt als hulpmiddel bij
het berekenen van het rentepercentage. Euronext Indices B.V.
of een aan haar verbonden onderneming is:
- niet betrokken bij de totstandkoming van de
AEX Spaarrekening;
- niet aansprakelijk voor het spaarproduct;
- niet aansprakelijk voor de juistheid van de index;
- niet aansprakelijk voor de berekeningen die door de bank op
de index gebaseerd worden;
- niet betrokken bij de verkoop van dit product.
Euronext Indices B.V. geeft ook geen advies tot het openen en
gebruiken van de AEX Spaarrekening.
d. De renteberekening wordt gebaseerd op de officiële
slotkoersen van Euronext Indices B.V. op de eerder
genoemde dagen. Als later deze slotkoersen worden
aangepast, wijzigt de bank de rente op de AEX Spaarrekening
niet. De bank is niet aansprakelijk als de slotkoersen niet juist
zijn berekend en/of gepubliceerd.

Heeft u nog een vraag?
U kunt de bank telefonisch bereiken op
0900-0024 (EUR 0,10 per minuut).
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Heeft u een klacht?
De bank wil dat u tevreden bent. Als u een klacht heeft,
laat dit dan weten, via:
- www.abnamro.nl/klachtenregeling; of via
- 0800-0240712 (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
heeft u drie maanden de tijd om uw klacht voor te leggen
aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid):
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070-3338999
Fax: 070-3338900
Meer informatie kunt u vinden op www.kifid.nl

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav
Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam (Nederland). Het
telefoonnummer is 0900-0024 (EUR 0,10 per minuut). Het
internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is
www.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: www.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.
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