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Begrippen

Bank
ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V.
De Volksbank N.V. is gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder
nummer 16062338.
ASN Ideaalsparen
De rekening ASN Ideaalsparen die wordt aangehouden bij de
Bank op naam van een of meer Rekeninghouders, en die is
voorzien van een uniek rekeningnummer. Dit is een rekening
zoals bedoeld in het Reglement Spaarrekeningen ASN Bank.
Overeenkomst
De overeenkomst ASN Ideaalsparen die is gesloten tussen de
Bank en de Rekeninghouder voor het openen en het gebruik
van ASN Ideaalsparen en de daaraan verbonden faciliteiten.
Maakt de Rekeninghouder of Wettelijk Vertegenwoordig
er gebruik van het ‘Aanmeldingsformulier ASN Ideaalsparen’
voor het aanvragen van de rekening ASN Ideaalsparen? Dan
wordt de overeenkomst gesloten door het ondertekenen van
dat formulier.
Productvoorwaarden
De meest recente versie van deze productvoorwaarden
ASN Ideaalsparen die van toepassing zijn op ASN Ideaal
sparen.
Rekeninghouder
De natuurlijke persoon die bij de Bank een of meerdere rekeningen ASN Ideaalsparen zelfstandig of gezamenlijk met een
of meer (mede)Rekeninghouders aanhoudt. De Rekeninghouder handelt daarbij niet in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf.
Tegenrekening
De betaalrekening bij een bank in een SEPA-land die de
Rekeninghouder heeft opgegeven. U vindt de SEPA-landen
op asnbank.nl. Overboekingstransacties kunnen uitsluitend
plaatsvinden ten gunste van:
de Tegenrekening; of
- 	een andere ASN-rekening waar de Rekeninghouder als
(mede)rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger
toegang toe heeft.

2 Algemeen: duurzaamheidsbeleid

Het geldsaldo dat de Rekeninghouder aan de Bank toevertrouwt, leent zij uit aan en belegt zij in landen, projecten en
organisaties die duurzaamheid stimuleren. Om dit te kunnen
beoordelen heeft de Bank duurzaamheidsbeleid opgesteld,
dat is vastgelegd in beleidsdocumenten. De Bank sluit bepaalde activiteiten op voorhand uit. Landen, projecten en organisaties die zij niet uitsluit, toetst zij aan haar duurzaamheidsbeleid.
Daarin zijn criteria vastgelegd op het gebied van onder meer
mensenrechten, klimaat, biodiversiteit, goed bestuur en dierenwelzijn. De Bank toetst zowel het beleid als het gedrag van landen, projecten en organisaties aan deze criteria. Als een land,
project of organisatie is goedgekeurd, kan de Bank er een lening aan verstrekken of erin beleggen. Beleidsdocumenten van
de Bank zijn te vinden via asnbank.nl/duurzaamheidsbeleid.

3 Kenmerken ASN Ideaalsparen

1.	Het tegoed op de Rekening is op ieder moment vrij opneembaar.
2.	Stortingen op ASN Ideaalsparen kunnen plaatsvinden via
(periodieke) overboeking.
3.	ASN Ideaalsparen is niet bestemd voor betalingsverkeer.
4.	De Bank verstrekt jaarlijks een percentage over het gemiddelde spaartegoed in een kalenderjaar op de rekeningen ASN Ideaalsparen aan één of meer door de Bank te
bepalen partnerorganisaties. Aan dit bedrag kan een minimum en een maximum worden gekoppeld. Welke partnerorganisaties een schenking ontvangen en hoe hoog het
percentage en de bedragen zijn, staat op asnbank.nl.

4 Geld opnemen van ASN Ideaalsparen

1.	Geld opnemen van ASN Ideaalsparen kan op vier manieren:
a.	door een overboeking via ASN Online Bankieren. Dit
is alleen mogelijk naar een andere ASN-rekening
waar de Rekeninghouder als (mede)rekeninghouder
of wettelijk vertegenwoordiger toegang toe heeft of
naar een Tegenrekening;
b.	door een overboeking via ASN Mobiel Bankieren. Dit
is alleen mogelijk naar een andere ASN-rekening
waar de Rekeninghouder als (mede)rekeninghouder
of wettelijk vertegenwoordiger toegang toe heeft of
naar een Tegenrekening;

5 Rente

1.	Over het saldo op ASN Ideaalsparen, of een gedeelte
daarvan, ontvangt of betaalt de Rekeninghouder rente.
Het rentepercentage kan ook nul zijn. De Bank kan het
saldo op ASN Ideaalsparen verdelen in saldoklassen. En
per saldoklasse vaststellen welk rentepercentage geldt.
Het rentepercentage is variabel en kan door de Bank direct worden gewijzigd. De Bank kan ook de saldoklassen
direct wijzigen. Meer informatie over de rente en saldoklassen is te vinden op asnbank.nl.
2.	Met het rentepercentage van een saldoklasse berekent
de Bank de rente over het saldo in die saldoklasse. De
Bank verrekent aan het begin van iedere maand de rente
over de voorgaande maand. Als valutadatum gebruiken
we de 1e van de maand. Voor de renteberekening kijkt de
Bank naar het daadwerkelijk aantal dagen in een maand.

6 Rekeningafschriften

Als de Rekeninghouder de beschikking heeft over ASN Online
Bankieren, dan kan de Rekeninghouder de bij- en afschrijvingen online bekijken. Als de Rekeninghouder ook papieren rekeningafschriften wil ontvangen, kan de frequentie worden
aangegeven in ASN Online Bankieren. De Bank kan hiervoor
kosten berekenen. Deze kosten staan dan in de Tarievenwijzer
die te vinden is op asnbank.nl
Heeft de Rekeninghouder geen ASN Online Bankieren? Dan
stuurt de Bank ieder kwartaal papieren rekeningafschriften
naar de Rekeninghouder. Als de Rekeninghouder vaker een
papieren afschrift wenst te ontvangen dan kan de Bank daarvoor kosten berekenen. Deze kosten staan dan in de Tarievenwijzer die te vinden is op asnbank.nl.
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Slotbepalingen

1.	De Bank mag de Productvoorwaarden altijd eenzijdig wijzigen of aanvullen. Deze wijziging(en) of aanvulling(en)
gaan in op de datum die de Bank aangeeft. Deze datum is
minstens één maand na het moment dat de Bank de wijzigingen aan de Rekeninghouder heeft meegedeeld. De
Bank bepaalt op welke manier zij deze mededeling aan de
Rekeninghouder doet.
2.	Als de Rekeninghouder niet akkoord is met de wijzigingen, dan kan hij de Overeenkomst opzeggen. De Rekeninghouder moet opzeggen vóór de datum waarop de
wijzigingen ingaan. De Rekeninghouder moet de opzegging schriftelijk doen, tenzij de Bank aangeeft dat dit ook
op een andere manier kan. Zegt de Rekeninghouder niet
vóór de ingangsdatum van de wijzigingen op, dan gelden
de aangekondigde wijzigingen op de ingangsdatum ook
voor de Rekeninghouder.
3.	Als de Productvoorwaarden, het Reglement Spaarrekeningen ASN Bank, en/of de Algemene Bankvoorwaarden
strijdig met elkaar zijn, geldt de volgende rangorde:
1. de Overeenkomst;
2. de Productvoorwaarden;
3. het Reglement Spaarrekeningen ASN Bank;
4. de Algemene Bankvoorwaarden.
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c.	
door via de ASN Klantenservice een telefonische
opdracht te geven voor overboeking naar een andere
ASN-rekening waar de Rekeninghouder als (mede)
rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger toegang toe heeft of naar een Tegenrekening;
d.	door een opdracht tot overboeking via een volledig
ingevuld en rechtsgeldig ondertekend opname
formulier. Dit is alleen mogelijk naar een andere
ASN-rekening waar de Rekeninghouder als (mede)
rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger toegang toe heeft of naar een Tegenrekening. De Bank
stelt formulieren hiertoe beschikbaar.
	Wij kunnen stoppen met het aanbieden van schriftelijke overboekingsformulieren. Als wij dat doen, dan
informeren wij u hierover.
2.	
Als het tegoed op ASN Ideaalsparen niet toereikend
is om de opname zoals bedoeld in lid 1 uit te voeren, dan
voert de Bank de opdracht in zijn geheel niet uit.

