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Zakelijk Kwartaal Deposito
Samenvatting productkenmerken
Bestemd voor

Zakelijke klanten die saldi tot EUR 1.000.000,- een kalenderkwartaal of langer kunnen laten staan.

Aantal rekeningen per klant

Maximaal 1 rekening.

Aard van de rekening

De rekening is een spaarrekening.

Eerste inleg

Niet verplicht.

Beschikbaarheid saldo

Altijd volledig.

Inleggen en opnemen

U kunt op deze spaarrekening altijd inleggen en opnemen met Zakelijk Internet Bankieren of Access
Online. Opnemen doet u door overmaken van een bedrag naar een ABN AMRO betaal- of spaarrekening
onder dezelfde tenaamstelling.

Rente

De toprente geldt als het geld tot het einde van het kwartaal op de spaarrekening staat. Als geld voor
het einde van het kwartaal wordt opgenomen geldt de basisrente over het opgenomen bedrag.

Maximum saldo

EUR 1.000.000,-.

Rentewijzigingen

De bank kan de rentepercentages altijd wijzigen. De rentepercentages kunnen negatief zijn.

Renteverrekening

De rente wordt per kwartaal met datum 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december berekend.
De rente is na enkele werkdagen zichtbaar.

Kosten voor openen en aanhouden rekening

Geen.

Kosten storting en opname

Standaard kosten betalingsverkeer.

Actuele rente

www.abnamro.nl/depositorente

Productvoorwaarden

www.abnamro.nl/voorwaardenzakelijk

Extra voorwaarde

Dit product mag niet worden gecombineerd met het Zakelijk Wachttijd Deposito 31 en/of het Zakelijk
Kwartaal Deposito Plus.

Depositogarantiestelsel

Deze spaarrekening valt onder de werking van het depositogarantiestelsel. Dit stelsel beschermt u als
ABN AMRO Bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Informatie over het
depositogarantiestelsel en eventuele uitzonderingen met betrekking tot de dekking die voor u van
belang kunnen zijn, vindt u op het Informatieblad depositogarantiestelsel. Meer informatie en het
informatieblad is te vinden op abnamro.nl/garantiestelsel.

Wanneer het toptarief en wanneer het basistarief?

Versie Januari 2017

Voorbeeld:

Bijstorting EUR 20.000,-

Bijstorting EUR 20.000,-

Saldo EUR 80.000,-

Saldo EUR 100.000,-

Opname EUR 20.000,-

Saldo EUR 120.000,-

Saldo EUR 100.000,-

Toptarief
Basistarief

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie is geen vervanging van de productvoorwaarden.

