Productvoorwaarden
ASN Depositosparen
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.
ASN Sparen
De rekening op naam van de Rekeninghouder die aan
ASN Depositosparen is gekoppeld. Alleen via deze rekening
kan de Rekeninghouder mutaties doen ten gunste of ten
laste van ASN Depositosparen. De Rekeninghouder kan
ASN Depositosparen alleen via deze rekening beheren.
Dit is een Rekening zoals bedoeld in het Reglement
Spaarrekeningen ASN Bank.
ASN Depositosparen
De rekening ASN Depositosparen die op naam is gesteld
van de Rekeninghouder. ASN Depositosparen wordt in
twee varianten aangeboden: ASN Depositosparen met
jaarrente en ASN Depositosparen met maandrente.
Dit is een Rekening zoals bedoeld in het Reglement
Spaarrekeningen ASN Bank.
Inleg
Bedrag zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De Rekeninghouder stort dit bedrag op de rekening ASN Sparen ten
behoeve van de Overeenkomst ASN Depositosparen.
Overeenkomst
De overeenkomst ASN Depositosparen (inclusief ASN Sparen
voor zover de Rekeninghouder deze rekening nog niet heeft)
die is gesloten tussen de Bank en de Rekeninghouder.
Maakt de Rekeninghouder of Wettelijk Vertegenwoordiger
gebruik van het ‘Aanmeldingsformulier ASN Depositosparen’
voor het aanvragen van de rekening ASN Depositosparen?
Dan wordt de overeenkomst gesloten door het ondertekenen
van dat formulier.
Productvoorwaarden
De meest recente versie van deze productvoorwaarden
ASN Depositosparen die van toepassing zijn op ASN
Depositosparen.
Rekeninghouder
De natuurlijke persoon die bij de Bank een of meer rekeningen ASN Depositosparen en één rekening ASN Sparen
aanhoudt. De Rekeninghouder kan deze rekeningen
zelfstandig aanhouden of samen met een of meer (mede)
Rekeninghouders. De Rekeninghouder handelt hierbij
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 www.asnbank.nl. Overboekingstransacties vanaf de
rekening ASN Sparen kunnen uitsluitend plaatsvinden
ten gunste van:
• de Tegenrekening; of
• een ASN-rekening op naam van de Rekeninghouder
Per rekening ASN Sparen moet en kan er één Tegen
rekening worden opgegeven.

2 Algemeen

1.	Als de Rekeninghouder een Overeenkomst
ASN Depositosparen afsluit, opent de Bank automatisch
ASN Sparen. De rekening ASN Sparen is een aparte
spaarrekening met een eigen rekeningnummer.
Als de Rekeninghouder al beschikt over een rekening
ASN Sparen op zijn naam, wordt ASN Depositosparen
gekoppeld aan ASN Sparen.
2.	De Rekeninghouder stort de Inleg op ASN Deposito
sparen via de rekening ASN Sparen. Dat is mogelijk via
één of meerdere stortingen. Deze storting(en) moeten
binnen de overeengekomen stortingstermijn van
veertien dagen op de rekening ASN Sparen zijn bij
geschreven. De Bank administreert de gestorte Inleg
automatisch op ASN Depositosparen.
3.	Als de Rekeninghouder gebruikmaakt van ASN Online
Bankieren, voegt de Bank ASN Depositosparen (inclusief ASN Sparen) automatisch toe aan de overeenkomst
ASN Online Bankieren. De voorwaarden ASN Online
Bankieren gelden ook voor ASN Depositosparen en
de rekening ASN Sparen.

3 Inleg op ASN Depositosparen

De Rekeninghouder heeft de keuze uit ASN Depositosparen
met jaarrente en ASN Depositosparen met maandrente.
1.	De minimale Inleg voor ASN Depositosparen met
jaarrente bedraagt € 500 per deposito.
2.	De minimale Inleg voor ASN Depositosparen met
maandrente bedraagt € 5.000 per deposito.
3.	Op ASN Depositosparen kunnen gedurende de
looptijd geen extra stortingen gedaan worden.

4 Looptijd ASN Depositosparen

1.	De looptijd bedraagt minimaal 12 en maximaal
120 maanden. De looptijd is vastgelegd in de
Overeenkomst.
2.	Aan het einde van de looptijd boekt de Bank het
tegoed op ASN Depositosparen naar de rekening
ASN Sparen.

5 Rente ASN Depositosparen

1.	De rente die de Bank vergoedt op ASN Depositosparen
is een vaste rente. Deze rente geldt gedurende de
hele looptijd.
2.	Bij het uitkeren van de rente wordt onderscheid
gemaakt in:
•	ASN Depositosparen met jaarrente:
		De rentebijschrijving vindt plaats telkens twaalf
maanden na de datum waarop de Inleg op het
deposito is bijgeschreven. De Bank boekt de
rente over naar ASN Sparen of schrijft de rente
bij op het lopende deposito (rente-op-rente).
• ASN Depositosparen met maandrente:
		De rente op ASN Depositosparen wordt maandelijks
naar ASN Sparen geboekt. De eerste boeking vindt
één maand na de ingangsdatum van de Overeenkomst plaats. Er is geen sprake van rente-op-rente.

6	Tussentijdse opname en beëindiging
ASN Depositosparen

1.	De Rekeninghouder kan ASN Depositosparen vóór
het einde van de looptijd beëindigen of het tegoed
gedeeltelijk opnemen. In dat geval betaalt de
Rekeninghouder opnamekosten over het opgenomen
bedrag. Deze kosten bedragen 1,25% per nietvolgemaakt spaarjaar, met een maximum van 5%.
2.	Gedeeltelijke opname van het tegoed op ASN Deposito
sparen zoals bedoeld in artikel 6.1 is alleen mogelijk als
het resterende tegoed niet kleiner is dan de bedragen
die zijn genoemd in de artikelen 3.1 en 3.2.
3.	Bij tussentijdse opname van een deel van het tegoed
brengt de Bank de opnamekosten die zijn genoemd in
lid 1, in mindering op het tegoed dat op de Rekening
blijft staan.
4.	Bij tussentijdse opname van het gehele tegoed brengt
de Bank de opnamekosten die zijn genoemd in lid 1, in
mindering op het bedrag dat zij aan de Rekeninghouder
uitkeert.
5.	De opnamekosten die zijn beschreven in artikel 6 lid 1,
zijn niet verschuldigd als:
•	De Rekeninghouder overlijdt en zijn wettige
erfgenamen binnen een jaar na overlijden van
(een van) de Rekeninghouder(s) het tegoed geheel
of gedeeltelijk opnemen.
•	De Rekeninghouder (grond voor de bouw van)
een huis in Nederland koopt waarin hij zelf gaat
wonen. Hij is verplicht zich vóór de koop of maximaal een jaar na de koop te melden bij de Bank.
Ook is hij verplicht een ondertekend (voorlopig)
koopcontract of een ondertekende koop- of aannemingsovereenkomst te overleggen.
•	De Rekeninghouder arbeidsongeschikt raakt in
de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of Wet werk en inkomen naar

arbeidsvermogen (WIA). Het is verplicht dat hij
daarbij een brief overlegt van het UWV met daarin de voorlopige beslissing op de aanvraag.
•	De Rekeninghouder werkloos wordt in de zin van
de Werkloosheidswet (WW). Het is verplicht dat
hij daarbij een brief overlegt van het UWV met
daarin de voorlopige beslissing op de aanvraag.
•	De Rekeninghouder gebruik maakt van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
•	De Rekeninghouder het op te nemen bedrag
investeert in het verduurzamen van de tot hoofdverblijf dienende koopwoning in Nederland. Als
de Rekeninghouder (een deel van) het saldo wil
opnemen moet dat binnen 12 maanden na datum
van de geaccepteerde offerte of factuur van een
gespecialiseerd bedrijf worden gedaan.
		De energiebesparende voorzieningen waarvoor
boetevrij kan worden opgenomen zijn de v
 olgende:
		
• dak-, gevel- en vloerisolatie
		• leidingisolatie
		
•	energiezuinige kozijnen, energiezuinige
deuren en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen
		
• hoog rendement beglazing (HR++)
		
• installatie voor warmteterugwinning
		
•	energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-
rendement-ventilatoren
		
• hoogrendementketels, (micro) WKK
		• warmtepompen
		• zonneboilers
		• zonnecellen
			of een combinatie van bovenstaande maat
regelen
		Of de opname voldoet aan de gestelde criteria is
ter beoordeling van de Bank.

7 ASN Sparen

1.	Stortingen en opnames op de rekening ASN Sparen
vinden plaats via ASN Online Bankieren, dan wel via
telefonische overboekingen of via schriftelijke overboekingen.
2.	Op de rekening ASN Sparen is een debetstand
(rood staan) niet toegestaan.
3.	De Rekeninghouder kan tegoeden op de rekening
ASN Sparen dagelijks kosteloos overboeken naar de
Tegenrekening. Opdrachten tot overboeking ten laste
van de rekening ASN Sparen kunnen uitsluitend ten
gunste van de Tegenrekening of een ASN-rekening
op naam van de Rekeninghouder geschieden. De Bank
beschouwt deze opdrachten als afkomstig van de
Rekeninghouder. De Bank is niet gehouden de juistheid te checken van de gegevens die in de opdracht
zijn vermeld.

8 Rente ASN Sparen

1.	De Bank vergoedt rente over het tegoed op de rekening
ASN Sparen. Deze rente is variabel. Dit betekent dat
de Bank de rente iedere dag kan wijzigen. 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.

9 Informatie

1.	De Rekeninghouder ontvangt geen rekeningafschriften,
behalve na het storten van de Inleg en bij beëindiging
van de Overeenkomst. De Rekeninghouder kan informatie over de Rekening inzien via ASN Online Bankieren.
2.	De Rekening staat vermeld op het financiële jaaroverzicht dat de Bank op verzoek aan de Rekeninghouder
verstrekt. Dit financiële jaaroverzicht is tevens in te
zien via ASN Online Bankieren.

10 Slotbepalingen

1.	De Bank mag de Productvoorwaarden altijd eenzijdig
wijzigen of aanvullen. Het gaat hier om wijzigingen
waarbij niet wezenlijk wordt afgeweken van essentiële
kenmerken van de Rekening. 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 er sprake is van wijzigingen waarbij wezenlijk
wordt afgeweken van essentiële kenmerken van de
Rekening en de Rekeninghouder is niet akkoord met
de wijzigingen, dan kan hij de Overeenkomst schriftelijk
beëindigen. Als de Rekeninghouder de Overeenkomst
wil beëindigen, dan moet hij dat doen vóór de datum
waarop de wijzigingen ingaan. Als de Rekeninghouder
de Overeenkomst niet voor de ingangsdatum van de
wijzigingen beëindigt, dan gelden de aangekondigde
wijzigingen vanaf de ingangsdatum voor de Rekeninghouder.

11 Hoe werken de voorwaarden?

Voor ASN Depositosparen is ook productinformatie beschikbaar op www.asnbank.nl en via de ASN Klantenservice.
Als er (interpretatie)verschillen zijn tussen de inhoud van
die informatie en de inhoud van de Overeenkomst of de
voorwaarden die daarop van toepassing zijn, dan is de inhoud van de Overeenkomst en die voorwaarden leidend.
Op ASN Depositosparen zijn van toepassing: de Overeenkomst, deze Voorwaarden ASN Depositosparen, het
Reglement Spaarrekeningen ASN Bank en de Algemene
Bankvoorwaarden.
Wanneer er verschillen tussen deze documenten zijn,
dan geldt de onderstaande volgorde:
1. de Overeenkomst;
2. de Voorwaarden ASN Depositosparen;
3. het Reglement Spaarrekeningen ASN Bank;
4. de Algemene Bankvoorwaarden.
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