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Begrippenlijst bij de 
Voorwaarden ABN AMRO LevensloopPlan

Begrip Betekenis

ABN AMRO LevensloopPlan Het rekeningencomplex, bestaande uit een Geldrekening, een Spaarrekening en eventueel een Effecten-
rekening dat voor de Rekeninghouder in het kader van Levensloopregeling is geopend.

Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden van ABN AMRO Bank N.V.

De Bank ABN AMRO Bank N.V.

Effectenrekening De definitie zoals omschreven in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO.

Geldrekening De ABN AMRO Levensloop geldrekening.

Levensloopregeling Een fiscale regeling waarmee werknemers – onder in de wet gestelde voorwaarden – kunnen sparen voor 
een vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof.

Opname De ten behoeve van verlof in de zin van de Levensloop regeling opgenomen saldi.

Overeenkomst De aanvulling op de arbeidsovereenkomst waarin afspraken met deelnemers met betrekking tot het sparen of 
verzekeren in het kader van de Levensloopregeling zijn opgenomen.

Reglement De in de wet voorgeschreven vastlegging van afspraken tussen Werkgever en Rekeninghouder in een
reglement dat onderdeel vormt van een tussen de Werkgever en de Rekeninghouder gesloten Overeenkomst.

Rekeninghouder De houder van een ABN AMRO LevensloopPlan.

Spaarrekening De ABN AMRO Levensloopspaarrekening waarop het totaal wordt bijgehouden van het spaarsaldo. 

Werkgever De werkgever van de Rekeninghouder die gelden stort op de Geldrekening van het ABN AMRO LevensloopPlan
in het kader van de Levensloopregeling.



Blad 2 van 4   Voorwaarden ABN AMRO LevensloopPlan September 2018

Voorwaarden ABN AMRO LevensloopPlan

Openen

1.    Het ABN AMRO LevensloopPlan kan uitsluitend 
worden gevoerd ten name van natuurlijke personen, 
die in Nederland aan de loonbelasting zijn onder-
worpen. Per dienstverband kan één ABN AMRO 
LevensloopPlan worden geopend.

   Indien Rekeninghouder meerdere dienstverbanden 
heeft, dient hij per dienstverband een ABN AMRO 
LevensloopPlan te openen.

2.     Het ABN AMRO LevensloopPlan bestaat uit 
geblokkeerde rekeningen die niet bestemd zijn voor 
het verrichten van betalingsverkeer.

3.     Het ABN AMRO LevensloopPlan wordt door de 
Bank ten name van de Rekeninghouder geopend aan 
de hand van een aanmeldingsformulier. De Bank kan 
de opening van het ABN AMRO LevensloopPlan 
meedelen aan de Werkgever.

Inleggen

4.    Inleg, die geschiedt door overboekingen naar de 
Geldrekening, kan uitsluitend gedaan worden door 
de Werkgever dan wel – in het geval van overhevelen 
van het prepensioensaldo – door het betreffende 
pensioenfonds.

    De Bank zal deze inleg conform de opgave van de 
Rekeninghouder verdelen over de Spaarrekening en 
de Effectenrekening.

5.     De maximale inleg per jaar wordt bepaald door het 
bruto jaarsalaris van de Rekeninghouder en is afhankelijk 
van het daaromtrent bepaalde in de wet.

6.    Inleg is alleen mogelijk in euro. 

Rentevergoeding op de Spaarrekening

7.     De rente die wordt vergoed is variabel en wordt 
door de Bank vastgesteld. De Bank heeft te allen 
tijde het recht de rentepercentages te wijzigen. 

8.      De rente wordt berekend over het dagelijkse saldo 
en eenmaal per jaar met rentedatum 31 december 
rentedragend bijgeschreven.

9.    In geval van opname wordt de rente over het 
opgenomen bedrag direct bijgeschreven op de 
Spaarrekening. De rente wordt berekend vanaf de 
laatste renteboeking of vanaf de eerste inlegdatum 
van het opgenomen bedrag tot aan de dag van 

opname. Opname en renteberekening geschieden 
eerst over de inleg die het laatste rentedragend is 
geworden, dan over de inleg die daarvoor het laatst 
rentedragend is geworden en zo vervolgens.

10.   De rentewijziging gaat in nadat de bank u daarover 
heeft geïnformeerd. De bank informeert u over zo’n 
rentewijziging via abnamro.nl/spaarrente

11.   In verband met arrangementen met Werkgever of 
speciale cliëntgroepen kan een opslag op de rente 
gegeven worden aan de Rekeninghouder. Deze 
eventuele opslag vervalt weer op het moment dat 
de Rekeninghouder geen recht meer heeft op 
deelname aan het arrangement. De bank kan te 
allen tijde wijzigingen in de (wijze van de) opslag 
aanbrengen.

   Een wijziging van de opslag in een bestaand 
arrangement gaat niet eerder in dan nadat de Bank 
door een gerichte mededeling aan de Werkgever, 
respectievelijk de Rekeninghouder daaraan bekend-
heid heeft gegeven.

Opnemen

12.   Opnamen kunnen slechts geschieden in de in het 
Reglement genoemde gevallen, tegen overgave van 
een in het Reglement omschreven en door de Bank 
beschikbaar te stellen door de Werkgever en de 
Rekeninghouder ondertekend opnameformulier.

13.   Opnamen worden uitgekeerd aan de Werkgever. 
   Als er geen Werkgever is, zal rechtstreeks worden 

uitgekeerd aan de Rekeninghouder.
14.  Opnamen van de Spaarrekening zijn kosteloos.
15.   De Bank behoudt zich het recht voor om de 

Rekeninghouder om legitimatie te vragen alvorens 
tot uitkering over te gaan.

Effectentransacties op de Effectenrekening

16.   Voor beleggen in het ABN AMRO LevensloopPlan 
dient de rekeninghouder akkoord te gaan met de 
Overeenkomst Effectendienstverlening alsmede de 
bijbehorende Voorwaarden Effectendienstverlening 
ABN AMRO en dient hij het beleggersprofiel 
getekend aan de Bank te verstrekken.

   Zolang de Bank geen ondertekende Overeenkomst 
Effectendienstverlening of ondertekend beleggers-
profiel ontvangen heeft, zal de Bank beleggings-
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opdrachten niet uitvoeren en houdt de Bank het 
ABN AMRO LevensloopPlan aan.

17.   Effectentransacties inclusief de daarmee gemoeide 
kosten worden geboekt ten laste van de Geldrekening.

18.   Het saldo op de Spaarrekening kan te allen tijde 
worden aangewend voor de aankoop van door de 
Bank in het kader van de Levensloopregeling 
aangeboden effecten, echter uitsluitend via het door 
de Bank beschikbaar te stellen mutatieformulier. Dit 
mutatieformulier vindt u op abnamro.nl/levensloop 

19.   Verkoop van de effecten en het switchen tussen 
effecten kan te allen tijde plaatsvinden, echter 
uitsluitend via het door de Bank beschikbaar te 
stellen mutatieformulier. 

20.   De opbrengst van de verkoop van effecten komt ten 
gunste van de Spaarrekening.

21.   Effectentransacties kunnen uitsluitend worden verricht 
in door de Bank in het kader van het ABN AMRO 
LevensloopPlan aangeboden effecten. Het overzicht 
van de fondseneen overzicht van deze effecten is te 
vinden op abnamro.nl/levensloop

22.   Hetgeen bepaald is in de Voorwaarden Effecten-
dienstverlening ABN AMRO ten aanzien van een 
opdracht tot overboeking van de effecten die 
geadministreerd zijn op de Effectenrekening is in 
het kader van het ABN AMRO LevensloopPlan niet 
van toepassing.

23.   Er wordt geen effectenkrediet beschikbaar gesteld 
in het kader van het ABN AMRO LevensloopPlan.

24.   De Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO 
zijn niet van toepassing ten aanzien van de effecten 
die geadministreerd zijn op de Effectenrekening in 
het kader van het ABN AMRO LevensloopPlan 
voorzover de toepassing daarvan in strijd zou komen 
met de aard en de strekking van de Levensloop-
regeling in het algemeen of het ABN AMRO Levens- 
loopPlan in het bijzonder.

Beëindigen

25.   Het ABN AMRO LevensloopPlan kan worden 
opgezegd in de navolgende gevallen:

  a.   De Rekeninghouder heeft bij een andere financiële 
instelling een levenslooprekening geopend en laat 
de Bank het saldo overboeken naar die rekening;

  b.   Op verzoek van de Rekeninghouder of Werk-
gever wanneer de Rekeninghouder een 
aaneengesloten periode van twee jaar volledig 
arbeidsongeschikt is geweest. De op de Effecten- 
rekening aangehouden effecten worden in deze 
gevallen verkocht en de opbrengst van deze 
verkoop wordt op de Spaarrekening geboekt.

26.   Ingeval van een situatie als bedoeld in artikel 26 
onder b. wordt de tot dan toe opgebouwde waarde 
op het ABN AMRO LevensloopPlan via de Werk-
gever uitbetaald, die de verschuldigde belastingen 
en heffingen inhoudt.

27.   Ingeval van pensionering geldt dat het saldo van het 
ABN AMRO LevensloopPlan uiterlijk op de dag vooraf- 
gaand aan de maand waarin u de AOW leeftijd bereikt.

   Indien de pensioenregeling van Werkgever een 
vroegere pensioendatum aangeeft, wordt de dag 
voor die datum aan gehouden. Uitbetaling geschiedt 
via de Werkgever, die de verschuldigde belastingen 
inhoudt. Door uitkering van het saldo zal het 

  ABN AMRO LevensloopPlan worden beëindigd.
28.   Ingeval van overlijden van de Rekeninghouder zal 

het saldo van het ABN AMRO LevensloopPlan als 
loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de 
Rekeninghouder ter beschikking van de erfgenamen 
van de Rekeninghouder worden gesteld. Uitbetaling 
geschiedt via de Werkgever, die de verschuldigde 
belastingen inhoudt.

29.   De Rekeninghouder kan het ABN AMRO Levens-
loopPlan beëindigen als het saldo op de Spaar-
rekening en de waarde op de Effectenrekening nul is.

Algemeen

30.    Het is de Rekeninghouder op grond van de wettelijke 
regeling niet toegestaan het tegoed op het 

   ABN AMRO LevensloopPlan geheel of gedeeltelijk 
te verpanden, te bezwaren of te vervreemden.

   Hetgeen bepaald is in andere voorwaarden van 
   ABN AMRO betreffende het verpanden, bezwaren of 

vervreemden is niet van toepassing op deze effecten.
31.   De Rekeninghouder ontvangt kwartaalafschriften, 

waarop alle mutaties op de Spaarrekening en/of de 
Effectenrekening staan. De rekeningafschriften 
worden in papieren en/of elektronische vorm (via 
‘ABN AMRO Internetbankieren’) aangeboden.

   Indien belegd wordt ontvangt de Rekeninghouder 
van iedere transactie een transactieoverzicht.

32.   De Bank is gerechtigd de Werkgever informatie over 
het verloop van het ABN AMRO LevensloopPlan te 
verstrekken, daarin begrepen informatie over het 
saldo van het ABN AMRO LevensloopPlan.

33.   1.   De bank kan deze voorwaarden wijzigen door 
deze aan te passen aan:

     a.  technologische ontwikkelingen
     b.   veranderingen in het recht (bijvoorbeeld in 

wet- en regelgeving)
     c.   veranderingen in uitleg of toepassing van het 

recht (bijvoorbeeld door een rechterlijke 



uitspraak, uitspraak van een klachten- of 
geschillencommissie of een besluit/zienswijze 
van een toezichthouder of andere autoriteit)

     d.   verandering van het aanbod van producten 
en diensten van de bank of haar (werk)
processen (denkt u aan modernisering, 
herinrichting of stroomlijning daarvan)

     e.   iedere andere verandering van omstandig-
heden of opvattingen die maakt dat de bank 
een redelijk belang bij wijziging heeft.

      Deze wijzigingsmogelijkheid geldt ook voor 
algemene voorwaarden die in het contract staan 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 
Wijzigen betekent onder meer ook aanvullen.

  2.   Wat kan de bank niet?
      De bank kan deze wijzigingsmogelijkheid niet 

gebruiken voor wijzigingen die in totaal het 
evenwicht tussen uw en rechten en verplichtingen 
en die van de bank aanzienlijk en ongerecht-
vaardigd in uw nadeel zouden verstoren.

  3.  Inwerkingtreding wijziging
      De bank zal de wijzigingen minimaal twee 

maanden voor de datum waarop zij ingaan, aan 
u melden. Als u bezwaar tegen de wijzigingen 
heeft, dan mag u tot de ingangsdatum van de 
wijzigingen de overeenkomst beëindigen door 
deze aan de bank op te zeggen. Als u van die 
mogelijkheid geen gebruik maakt, gelden de 
wijzigingen vanaf de ingangsdatum voor u.

34.   De Bank is gerechtigd ingeval van collectieve 
contracten met werkgevers of ten behoeve van 
speciale cliëntgroepen afwijkende condities te 
voeren. Deze afwijkende condities zijn voor de 
Rekeninghouder uitsluitend van kracht zolang de 
Rekeninghouder deelnemer is in dit collectieve 
contract of tot deze cliëntengroep behoort. De bank 
kan te allen tijde deze (afwijkende) condities wijzigen. 
Een wijziging van de condities in een bestaand 
arrangement gaat niet eerder in dan nadat de Bank 
door een gerichte mededeling aan de Werkgever, 
respectievelijk de Rekeninghouder daaraan bekend-
heid heeft gegeven.

35.  Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
   De bank wil dat u als klant tevreden bent. Als u een 

klacht heeft, laat dit dan weten. Dat kan:
  1.   Door te bellen met 0900 - 0024*, of, vanuit het 

buitenland, +31 (0)10 241 17 20 (lokale kosten 
plus de kosten voor het bellen vanuit het 
buitenland);

  2.   Door een email te sturen of via abnamro.nl/
klachtenregeling

  3.   Bij uw contactpersoon of één van onze 
medewerkers op een ABN AMRO kantoor;

  4.   Door een brief te sturen naar uw ABN AMRO 
kantoor. Het adres vindt u op abnamro.nl/maps 
en te kiezen voor: vind een kantoor.

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 nadat u het definitieve antwoord van de bank
heeft ontvangen 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 altijd voorleggen aan een rechter.

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

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 en als aanbieder en/of

uitvoerder van effectendiensten.

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