Productvoorwaarden
ASN Sparen Zakelijk
1. Begripsbepalingen

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 tussen de Rekeninghouder en de Bank
voor het openen en het gebruik van de Rekening en de
daaraan verbonden faciliteiten.
Productvoorwaarden
Deze productvoorwaarden ASN Sparen Zakelijk, steeds in
hun meest recente versie.
Rechtsgeldig Vertegenwoordiger
De natuurlijke persoon die, al dan niet samen met één of
meerdere andere Rechtsgeldig Vertegenwoordiger(s),
bevoegd is de Rekeninghouder te vertegenwoordigen en
namens deze rechtshandelingen te verrichten. Onder
Rechtsgeldig Vertegenwoordigers worden begrepen:
a.	een statutaire bestuurder van een rechtspersoon
of een bestuurder die op een andere manier tot ver
tegenwoordiging is bevoegd, zoals vastgelegd in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Dit geldt bijvoorbeeld in geval van een naamloze
vennootschap, een besloten vennootschap, een
vereniging of een stichting, of een andere entiteit
met eigen (rechts)persoonlijkheid;
b.	een beherend of besturend vennoot van een personenassociatie, al dan niet vastgelegd in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Dit geldt bijvoorbeeld
bij een vennootschap onder firma, een maatschap, een
commanditaire vennootschap of een andere openbare
(personen)vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid.
Rekening
De rekening ASN Sparen Zakelijk die op naam is gesteld
van één Rekeninghouder voorzien van een uniek rekeningnummer.
Rekeninghouder
De persoon die bij de Bank een spaarrekening voor
zakelijke doeleinden aanhoudt. Onder persoon wordt
in dit kader verstaan:
a.	een natuurlijke persoon in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf (bijvoorbeeld een eenmanszaak);

b.	een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze
vennootschap, een besloten vennootschap,
een vereniging of een stichting, of een andere entiteit
met eigen (rechts)persoonlijkheid), in dezen vertegenwoordigd door haar Rechtsgeldig
Vertegenwoordiger(s);
c.	een personenassociatie (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma, een maatschap, een commanditaire
vennootschap of een andere openbare (personen)vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid) met
inbegrip van en vertegenwoordigd door haar Rechtsgeldig Vertegenwoordiger(s).

2. Kenmerken Rekening

1.	Het tegoed op de Rekening is op ieder moment vrij
opneembaar.
2. Op de Rekening is geen debetstand toegestaan.
3.	Per Rekeninghouder mag maximaal 1 Rekening bij de
Bank aangehouden worden tenzij anders is overeen
gekomen tussen de Rekeninghouder en de Bank.

3. Geld opnemen van de Rekening

Geld opnemen van de Rekening kan op 2 manieren:
1.	Door het doen van een overboeking naar een andere
ASN rekening op naam van de Rekeninghouder of naar
een vaste tegenrekening, via ASN Online Bankieren;
2.	Door het geven van een opdracht voor een overboeking
naar een andere ASN rekening op naam van de Rekeninghouder of naar een vaste tegenrekening, via door de
Bank beschikbaar gestelde en volledig ingevulde
opnameformulieren.

4. Rente

1.	De Bank vergoedt rente over het tegoed op de
Rekening tot maximaal 2,5 miljoen euro. Wanneer het
tegoed groter is dan 2,5 miljoen euro wordt over het
meerdere geen rente vergoed. De rente die de Bank
vergoedt is variabel, wat betekent dat de Bank de
rente iedere dag kan wijzigen. Een rentewijziging gaat
direct in en wordt gecommuniceerd op de website van
de Bank. De actuele rentepercentages zijn onder andere
te vinden op de website van de Bank.
2.	De rente wordt per dag berekend en in de maand januari
van het volgende jaar op de Rekening bijgeschreven met valutadatum 1 januari.

5. Rekeningafschriften

De Rekeninghouder ontvangt standaard na iedere mutatie
op de Rekening een rekeningafschrift. Als de Rekeninghouder een andere frequentie wenst dan kan hij dit tele
fonisch of schriftelijk melden aan de Bank.

6. Slotbepalingen
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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 ten minste dertig dagen
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 deze Voorwaarden ASN Sparen Zakelijk, het
Reglement Spaarrekeningen Zakelijk, en/of de
Algemene Bankvoorwaarden strijdig met elkaar zijn,
geldt de volgende rangorde:
1. De Overeenkomst;
2. Deze Productvoorwaarden;
3. Het Reglement Spaarrekeningen Zakelijk;
4. De Algemene Bankvoorwaarden.

