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Voorwaarden ABN AMRO 
Kapitaalmarktindex Rekening

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Begrip Betekenis

ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V.

Rekening De ABN AMRO Kapitaalmarktindex Rekening

Rekeninghouder De houder of aanvrager van een Kapitaalmarktindex Rekening. Indien meerdere (rechts)personen als rekeninghouder 
optreden worden deze zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk aangeduid als rekeninghouder.

Tegenrekening Iedere andere spaar- of betaalrekening luidende in euro, die door rekeninghouder alleen of samen met (een) ander(en) 
wordt aangehouden bij ABN AMRO in Nederland, mits volgens de voorwaarden behorende bij die andere rekening 
overboekingen naar die rekening mogelijk zijn.

Openen
1.  De rekening kan uitsluitend worden gevoerd ten 

name van natuurlijke personen, verenigingen en 
stichtingen die geen onderneming drijven. Per 
rekeninghouder kan slechts één rekening worden 
geopend. 

  ABN AMRO behoudt zich het recht voor het openen 
van een rekening te weigeren.

Inleggen
2.   Inleggen op de rekening kan uitsluitend plaatsvinden 

via overboeking in euro. De eerste inleg dient ten minste 
EUR 11.000,- te bedragen.

Opnemen
3.   De rekeninghouder kan onder inhouding van kosten 

beschikken over het saldo op de rekening via over-
boeking naar een tegenrekening. Over EUR 25.000,- 
per kalenderjaar worden geen opnamekosten in 
rekening gebracht en over het meerdere 0,5%.

  Opnamekosten worden niet in rekening gebracht indien 
de opname wordt gedaan bij een ABN AMRO kantoor.

  Opnamekosten worden ook niet in rekening gebracht 
voor zover het opgenomen bedrag wordt besteed aan:

 ▶ aankoop van effecten en opties via ABN AMRO;
 ▶ (vervolg)premiebetaling op een kapitaalverzekering, 

al dan niet met lijfrenteclausule, en storting op een 
koopsompolis. De verzekering dient gesloten te zijn 
via ABN AMRO. Elke premiebetaling of storting 
moet minimaal EUR 450,- bedragen;

 ▶ overboeking naar een ABN AMRO deposito met 
een minimale looptijd van 2 jaar;

 ▶ aankoop van een woning voor eigen gebruik op 
voorwaarde dat er sprake is van een door ABN AMRO 
verstrekte hypothecaire geldlening ter financiering 
van de aankoop.

  Daarnaast kan de rekeninghouder direct en zonder 
kosten over de bijgeschreven rente beschikken, mits 
dat gebeurt binnen een maand na bijschrijving.

Rente
4.   De rente wordt berekend over het dagelijkse valutaire 

saldo en per de laatste dag van elk kalenderjaar 
rentedragend bijgeschreven op de rekening.

5.   Indien de rekening is opgezegd vindt tussentijdse 
verrekening van de rente plaats.

6.   Bij de berekening worden twee percentages 
gehanteerd:

 ▶ het hoge tarief over het hele saldo tot en met 
   EUR 230.000,-; indien het saldo op de rekening 

EUR 11.000,- of meer bedraagt,
 ▶ het lage tarief over het hele saldo; indien dit minder 

dan EUR 11.000,- bedraagt.
Het maximale bedrag waarover rente wordt vergoed 
bedraagt EUR 230.000.

Op de vijfde werkdag voor de ultimo van het lopende
kalenderkwartaal stelt ABN AMRO de tarieven vast voor 
de duur van het daaropvolgende kalenderkwartaal.
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 a.   Het hoge tarief wordt vastgesteld door eerst de 
volgende formule te gebruiken:

   [(het Rendement Eurobonds 3 jaar + het Rendement 
Eurobonds 5 jaar):2 + 4%]:2. Vervolgens vindt 
afronding plaats op het dichtstbijzijnde tiende- of 
kwartprocent (0,05% wordt naar boven afgerond). 
Daarna kan de uitkomst door ABN AMRO worden 
verhoogd of met maximaal 0,3% worden verlaagd.

    Onder het Rendement Eurobonds wordt verstaan 
het rekenkundig gemiddelde over de 10 werkdagen 
voorafgaande aan de vaststellingsdatum, van het 
gemiddelde van de effectieve rendementen van 
euro-staatsleningen met een gemiddelde resterende 
looptijd van 3 en 5 jaar, zoals gepubliceerd in Het 
Financieele Dagblad.

    Indien op enig moment de publicatie van het 
Rendement Eurobonds in Het Financieele Dagblad 
uitblijft, zal ABN AMRO de rente vaststellen zich 
baserend op rendementsontwikkelingen op de 
kapitaalmarkt. Er zal dan zoveel mogelijk aansluiting 
worden gezocht bij de rendementsontwikkeling 
van de hierboven genoemde euro-staatsleningen.

 b.  Het lage tarief wordt door ABN AMRO vastgesteld. 
ABN AMRO heeft steeds het recht het lage tarief 
te wijzigen.

7.   Vastgestelde of gewijzigde rentepercentages worden 
bekend gemaakt door kennisgeving conform artikel 15.

Beëindiging
8.   ABN AMRO kan de rekening beëindigen indien het 

gebruik van de rekening ingaat tegen deze voorwaarden.
9.   Bij beëindiging van de rekening komen alle door 
  ABN AMRO nog niet uitgevoerde opdrachten tot 

overboeking te vervallen en wordt het saldo op de 
rekening door ABN AMRO overgeboekt naar een tegen- 
rekening. Indien overboeking naar een tegenrekening 
niet mogelijk is zal ABN AMRO het saldo ter beschikking 
houden van de rekeninghouder. Over het ter beschikking 
gehouden saldo vergoedt ABN AMRO geen rente.

10.  Zowel de rekeninghouder als ABN AMRO kunnen de 
rekening op elk gewenst moment en tegen elke 
gewenste datum opzeggen.

11.  Bij overlijden van (één van) de rekeninghouder(s) 
kunnen de gezamenlijke erfgenamen binnen een jaar 
na de dag van overlijden zonder opnamekosten over 
het gehele saldo beschikken. Indien de opname wordt 
gedaan bij een ABN AMRO kantoor, worden er geen 
opnamekosten in rekening gebracht.

Algemeen
12.  De rekening is een spaarrekening en is niet bestemd 

voor het verrichten van betalingen.
13.   ABN AMRO is steeds bevoegd deze voorwaarden te 

wijzigen. Een wijziging ten nadele van de rekening-
houder gaat pas in na kennisgeving aan de rekening-
houder conform artikel 15.

14.  Binnen één maand na een zodanige wijziging kan de 
rekeninghouder over het gehele saldo of een deel 
daarvan zonder opnamekosten beschikken. De in 
voorgaande zin genoemde mogelijkheid is niet van 
toepassing bij wijziging van het rentepercentage.

15.  Kennisgevingen aan de rekeninghouder kunnen op 
één van de volgende manieren worden gedaan:

 ▶ door bekendmaking via de website van ABN AMRO 
(abnamro.nl/sparen);

 ▶ door schriftelijke mededeling aan de rekeninghouder;
 ▶ door elektronische mededeling aan de rekening-

houder;
 ▶ door kennisgeving in ten minste drie in Nederland 

algemeen verspreide dagbladen.
16.  De overeenkomst waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn is onderworpen aan Nederlands recht. 
Voor zover daarvan in het bovenstaande niet is 
afgeweken, zijn op de relatie tussen de rekening-
houder en ABN AMRO de Algemene Voorwaarden 
ABN AMRO Bank N.V. van toepassing.

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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