Particulier
Sparen

Productvoorwaarden
Droom Sparen
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Droom Sparen kan worden geopend ten name van
niet bereikt hebben.

mening van de rekening gebruikt wordt gemaakt op een

De eerste storting dient tenminste € 50 te bedragen. Het

wijze die in strijd ismet het karakter van de rekening. In dat

saldo van Droom Sparen mag, volgens de boeken van

geval wordt het tegoed naar een andere rekening bij

RegioBank, niet lager zijn dan € 50. Indien het saldo van

RegioBank ten name van de rekeninghouder overgeboekt

Droom Sparen toch onder € 50 komt, vindt geen

dan wel wordt de Droom Sparen rekening gewijzigd in een

rentevergoeding plaats.

andere rekening ten name van de rekeninghouder. Indien de

RegioBank stelt het rentepercentage vast en kan deze

rekening gedurende twee jaar ononderbroken een nihilsaldo

wijzigen. De rente wordt vergoed over tegoeden tot

aangeeft en er geen rente is opgebouwd.
De Bank behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te
allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen of het product

volgend jaar op de rekening bijgeschrevenmet als

Droom Sparen op te heffen, welke wijzigingen c.q. aan

valutadatum1 januari van dat jaar.

vullingen dan wel opheffing één (1) maand na bekend

gedurende de looptijd van de rekening, een permanente

making, op een door de Bank te bepalen wijze, van het des
betreffende besluit van kracht wordt/worden.

opslag geven van 20%. Deze opslag zal gelden voor zover

10 Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet is afgeweken

de rekeninghouder de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt.

zijnmede van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals

Bij het bereiken van deze leeftijd zal RegioBank de rekening

die door de Nederlandse Vereniging van Banken op

omzetten in een andere spaarrekening ten name van de

22 december 1995 zijn gedeponeerd ter griffie van de

rekeninghouder.

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Een exemplaar

Opnamen van Droom Sparen zijn te allen tijdemogelijk.

van deze voorwaarden en van genoemde Algemene

Echter, voor opnamen die een bedrag van € 2.000 te boven

Voorwaarden is te allen tijde bij ieder RegioBank kantoor

gaan, geldt een aanzeggingstermijn van drie werkdagen. Bij

verkrijgbaar en wordt op verzoek toegestuurd.

afwikkeling van de rekening vindt onmiddellijk rente
vergoeding plaats.

11 De bij het openen van de rekening verstrekte persoons
gegevens worden door RegioBank verwerkt ten behoeve

Droom Sparen is niet bestemd voor het doen van over

van het aangaan en uitvoeren van bancaire- en/of

schrijvingen

kunnen

verzekerings
overeenkomsten, het beheren van daaruit

uitsluitend worden gedaan naar een betaalrekening ten

voortvloeiende relaties, ter voorkoming en bestrijding van

name van de rekeninghouder (of wettelijk vertegen

fraude en ter uitvoering van activiteiten gericht op ver

naar

derden.

Overschrijvingen

woordiger) bij een Nederlandse bankinstelling.
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methode en wordt jaarlijks in demaand januari van het

4 Over het te vergoeden basis rentetarief zal RegioBank,

6

Het staat RegioBank vrij in de navolgende gevallen de
Droom Sparen rekening op te heffen indien naar haar

€ 1.000.000. De rente wordt berekend volgens de 30/360
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natuurlijke personen voor zover zij de leeftijd van 18 jaar

De afschriftenfrequentie ismaximaal eenmaal per kwartaal,

groting van het klantenbestand.
12 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

mits er een financiëlemutatie heeft plaatsgevonden.

3.07.01.56

(03-03-2016)

1

Bescherming Persoonsgegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens.
Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals
beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Wilt u meer
weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op
www.regiobank.nl/privacy voor ons privacy- en cookie
reglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze
gedragscode vindt u op nvb.nl.
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