Productvoorwaarden
ASN Jeugdsparen
1 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.
Overeenkomst
De overeenkomst ASN Jeugdsparen die is gesloten tussen
de Bank en de Rekeninghouder voor het openen en het
gebruik van ASN Jeugdsparen en de daaraan verbonden
faciliteiten.
Maakt de Wettelijk Vertegenwoordiger gebruik van het
‘Aanmeldingsformulier ASN Jeugdsparen’ voor het aanvragen
van de rekening ASN Jeugdsparen? Dan wordt de overeenkomst gesloten door het ondertekenen van dat formulier.
Productvoorwaarden
De meest recente versie van deze productvoorwaarden
die van toepassing zijn op ASN Jeugdsparen.
ASN Jeugdsparen
De rekening ASN Jeugdsparen die op naam is gesteld
van de Rekeninghouder, en die is voorzien van een uniek
rekeningnummer.
Rekeninghouder
De minderjarige natuurlijk persoon ten gunste van wie
ASN Jeugdsparen bij de Bank wordt aangehouden, en die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Wettelijk Vertegenwoordiger
De ouder of voogd van een minderjarige Rekeninghouder.
Tegenrekening
De betaalrekening bij een bank op naam van de Rekeninghouder of op naam van de Wettelijk Vertegenwoordiger.
De betaalrekening kan van elke bank zijn, zolang deze in
een SEPA-land is gevestigd. U vindt de SEPA-landen op
www.asnbank.nl. Opnames die zijn toegestaan worden
overgemaakt naar de Tegenrekening. Voor elke rekening
ASN Jeugdsparen moet en kan één Tegenrekening worden
opgegeven.

2 Kenmerken ASN Jeugdsparen

1.	ASN Jeugdsparen kan uitsluitend worden geopend
door de Wettelijk Vertegenwoordiger(s) van de
Rekeninghouder.
2.	ASN Jeugdsparen kan worden geopend ten behoeve
van en op naam van kinderen van nul tot achttien jaar.
3.	De Rekeninghouder kan niet zelfstandig beschikken
over ASN Jeugdsparen en hij kan geen handelingen
verrichten ten behoeve van of ten laste van
ASN Jeugdsparen.

4.	ASN Jeugdsparen wordt aangehouden tot de
Rekeninghouder de leeftijd van achttien jaar bereikt.
5.	De Bank verstrekt jaarlijks een percentage over het
gemiddelde spaartegoed in een kalenderjaar op de
rekeningen ASN Jeugdsparen 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.

3 Opnemen van ASN Jeugdsparen

1.	Het tegoed op ASN Jeugdsparen is niet vrij opneembaar.
Het tegoed valt vrij aan de Rekeninghouder op zijn
achttiende (18e) verjaardag.
2.	In uitzondering op artikel 3 lid 1 is tussentijdse opname
mogelijk in de volgende gevallen:
1.	het opgenomen bedrag wordt aantoonbaar ingezet
voor studiekosten of voor een opleiding vanaf het
voortgezet onderwijs ten behoeve van de Rekeninghouder;
2.	de Rekeninghouder overlijdt.
3.	In de gevallen die in lid 2 zijn genoemd, kan de
Wettelijk Vertegenwoordiger beschikken over
ASN Jeugdsparen en is hij bevoegd handelingen
ten laste van ASN Jeugdsparen te verrichten.

4 Rekeninghouder wordt achttien jaar

1.	Als de Rekeninghouder achttien (18) jaar wordt,
wordt ASN Jeugdsparen omgezet in een rekening
ASN Ideaalsparen. Op deze rekening zijn de
voorwaarden ASN Ideaalsparen van toepassing.
Het rekeningnummer van de rekening ASN Ideaalsparen
is hetzelfde als dat van de rekening ASN Jeugdsparen.
Op het tegoed van de rekening ASN Ideaalsparen
vergoedt de Bank een variabele rente. Het tegoed op
ASN Ideaalsparen is vrij opneembaar en kan door de
Rekeninghouder worden opgenomen.
2.	Voorafgaand aan de omzetting informeert de Bank
de Wettelijk Vertegenwoordiger over de omzetting.
3.	Wanneer ASN Jeugdsparen wordt omgezet in
ASN Ideaalsparen, is het noodzakelijk dat de Rekeninghouder zich identificeert en legitimeert op een
manier die de Bank aanbiedt.

6	Wijzigingen gezag en tenaamstelling
Tegenrekening

1.	De Wettelijk Vertegenwoordiger is verplicht wijzigingen
van zijn gezag over de Rekeninghouder direct schriftelijk
aan de Bank mee te delen. Wanneer de Wettelijk
Vertegenwoordiger dit niet doet, kan de wijziging
niet aan de Bank worden tegengeworpen.
2.	Uitsluitend de Wettelijk Vertegenwoordiger kan de
tenaamstelling of het rekeningnummer van de Tegenrekening wijzigen. Hij moet een wijziging schriftelijk
doorgegeven aan de Bank via het daarvoor bestemde
formulier of op een andere manier die de Bank heeft
goedgekeurd.

7 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 Wettelijk Vertegenwoordiger heeft meegedeeld. De Bank bepaalt op
welke manier zij deze mededeling aan de Wettelijk
Vertegenwoordiger doet.
2.	Als de Wettelijk Vertegenwoordiger niet akkoord is
met de wijzigingen, dan kan hij de Overeenkomst
opzeggen. De Wettelijk Vertegenwoordiger moet opzeggen vóór de datum waarop de wijzigingen ingaan.
De Wettelijk Vertegenwoordiger moet de opzegging
schriftelijk doen, tenzij de Bank aangeeft dat dit ook
op een andere manier kan. Zegt de Wettelijk Vertegen
woordiger niet vóór de ingangsdatum van de wijzigingen
op, dan gelden de aangekondigde wijzigingen op de
ingangsdatum ook voor de Rekeninghouder en de
Wettelijk Vertegenwoordiger.
3.	Als deze 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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1.	De Bank vergoedt rente over het tegoed op ASN Jeugd
sparen. Deze rente is variabel. Dat betekent dat de
Bank de rente iedere dag kan wijzigen. De actuele
percentages zijn onder andere te vinden op de
website van de Bank, www.asnbank.nl.
2.	De rente wordt in de maand januari van het volgende
jaar op ASN Jeugdsparen bijgeschreven. Het rente
bedrag wordt met ingang van 1 januari van dat jaar
rentedragend.

Deze publicatie is gedrukt op hergebruikt papier.
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