ASN Ideaalsparen
De belangrijkste informatie over de spaarrekening ASN Ideaalsparen op een rij

Belangrijkste kenmerken van ASN Ideaalsparen
•

De spaarrekening ASN Ideaalsparen is alleen voor particulier gebruik.

•

Het aanhouden van de rekening ASN Ideaalsparen kost u niets.

•

U ontvangt of betaalt een variabele rente over uw spaargeld of een gedeelte daarvan.
De rente is op jaarbasis en wordt 1 keer per maand uitgekeerd. De actuele rente vindt u op asnbank.nl

•

U bepaalt zelf of en hoeveel u spaart.

•

U mag op elk gewenst moment het gespaarde geld opnemen. Dat kost u niets.

•

U regelt uw geldzaken online via ASN Online Bankieren: met de mobiel bankieren app of op uw computer via
asnbank.nl. Als u online een rekening ASN Ideaalsparen opent, krijgt u automatisch toegang tot uw rekening in
ASN Online Bankieren.

•

Heeft u de spaarrekening schriftelijk geopend en geen online bankieren? Dan kunt u ASN Online Bankieren
aanvragen via asnbank.nl/onlinebankieren-aanvragen of gebruik maken van schriftelijke overboekingen.

•

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je ouder of verzorger toestemming geven voor het openen van
ASN Ideaalsparen. Je ouder of verzorger kan de rekening voor jou beheren en namens jou geld storten of
opnemen. Hij of zij kan ook kiezen om je zelfstandig gebruik te geven via ASN Online Bankieren. Zodra je 18 jaar
geworden bent, heeft je ouder of verzorger geen toegang meer tot je rekening.

•

U mag van ons verwachten dat we integer handelen. Dat verwachten we ook van u.

•

Wij gaan altijd zorgvuldig om met de gegevens die bij ons bekend zijn en verkopen uw gegevens niet.
U bepaalt zelf waar wij uw gegevens voor mogen gebruiken.

•

We zorgen ervoor dat u bij ons veilig en eenvoudig kunt bankieren.

•

We verwachten van u dat u zorgvuldig met ASN Online Bankieren en uw inlogmiddelen omgaat en dat u uw
best doet om misbruik en schade te voorkomen. We verwachten ook van u dat u zich aan de wet en de
voorwaarden van dit product houdt.

•

Als er toch iets mis gaat, dan kunt u van ons verwachten dat we dat samen met u proberen op te lossen.

•

Deze rekening is niet geschikt voor u als u de rekening zakelijk wilt gebruiken, of als u een vaste rente over uw
spaargeld wilt ontvangen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de overeenkomst ASN Ideaalsparen, de voorwaarden ASN Online Bankieren, de
Voorwaarden ASN Ideaalsparen, het Reglement Spaarrekeningen en de Algemene Bankvoorwaarden. We kunnen
iets veranderen aan ASN Ideaalsparen. Kijk daarom altijd op asnbank.nl voor de meest actuele informatie en de
voorwaarden. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de ASN Klantenservice via telefoonnummer
070 – 35 69 335 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur) of per e-mail via informatie@asnbank.nl
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Goed om te weten

