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Dit zijn de product voorwaarden Zakelijk Keuzedeposito. In dit document leest u

U/uw

aanvullend op het Reglement Meerkeuze Sparen wat u van ons kunt verwachten. Maar

De rekeninghouder.

ook wat wij van u verwachten.
We/ons
Een Zakelijk Keuzedeposito is gekoppeld aan uw Meerkeuze Sparen, tenzij anders
overeengekomen. Bij Zakelijk Keuzedeposito horen daarom ook nog andere documenten.
Het is belangrijk dat u al deze documenten goed leest. Alleen dan weet u namelijk precies
welke afspraken er gelden voor Meerkeuze Sparen. Wat er in die documenten staat,
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leest u hieronder.

De overeenkomst Zakelijke Keuzedeposito
Dit is het contract dat we met u sluiten als u Zakelijk Keuzedeposito opent. Hierin staan
uw gegevens en bijvoorbeeld uw rekeningnummer.

Het Reglement Meerkeuze Sparen (inclusief de Informatiewijzer
Zakelijk Sparen)
De algemene afspraken en regels die gelden voor al onze spaarrekeningen.

De Algemene Bankvoorwaarden
Alle banken in Nederland hebben samen afspraken en regels opgesteld over alle
bankzaken. Die leest u in de Algemene Bankvoorwaarden. Omdat dit voorwaarden van
alle banken samen zijn, zijn ze iets anders geschreven dan onze andere voorwaarden.

Meer informatie
Heeft u vragen over de voorwaarden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op

Zelfstandig Adviseur

met uw Zelfstandig Adviseur. Of vul het contactformulier in op regiobank.nl.

Bij RegioBank werken we samen met
Zelfstandig Adviseurs. Dit zijn onafhankelijke en zelfstandige tussenpersonen,
bij wie u terecht kunt voor uw bankzaken.
U kiest zelf de Zelfstandig Adviseur van
RegioBank bij u in de buurt.
Dit wordt dan uw vaste Zelfstandig
Adviseur. Andere Zelfstandig Adviseurs
hebben geen toegang tot uw
rekening(en), dus u doet uw bankzaken
altijd bij uw eigen Zelfstandig Adviseur
van RegioBank.

Keuzedeposito
Wat is Keuzedeposito?
Keuzedeposito is een spaarrekening waarop u eenmalig een bedrag voor een bepaalde
tijd vastzet tegen een vaste rente. U kunt niet direct geld overmaken vanaf en naar
Keuzedeposito. Daar heeft u Meerkeuze Sparen voor nodig.

Zo werkt Keuzedeposito
In de overeenkomst spreken we af welk spaarbedrag u vastzet. Dat bedrag noemen we
uw storting. Ook staat in die overeenkomst hoe lang u uw Keuzedeposito heeft vastgezet.
De looptijd van Keuzedeposito bedraagt minimaal twaalf en maximaal 120 maanden.
Dat noemen we de looptijd.
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Rente en storting
U kunt kiezen of u de rente van uw Keuzedeposito een keer per spaarjaar (Jaarrente) of
iedere maand (Maandrente) ontvangt. In beide gevallen wordt de rente op uw Meerkeuze
Sparen gestort. U krijgt een vaste rente over het geld dat op uw Keuzedeposito staat. Dit
betekent dat de rente voor de hele looptijd vaststaat. Het rentepercentage vindt u in de
overeenkomst. Het bedrag dat u ieder spaarjaar aan rente ontvangt, maken we aan het
eind van ieder spaarjaar over naar uw Meerkeuze Sparen. Heeft u gekozen voor
Maandrente? Dan maken we elke maand de rente over naar uw Meerkeuze Sparen. Voor
het berekenen van de rente gaan we uit van 30 dagen per maand en 360 dagen per jaar.
De minimale storting bedraagt € 15.000,-. Op Keuzedeposito kunnen gedurende de
looptijd geen extra stortingen gedaan worden.

Looptijd en kosten
De looptijd van Keuzedeposito is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Als u uw
Keuzedeposito voor de einddatum opzegt of een deel van het geld opneemt, betaalt u
daarvoor kosten. Voor elk spaarjaar dat u niet volmaakt, betaalt u 1,25% van het bedrag
dat u opneemt. U betaalt maximaal 4,5% van het bedrag dat u opneemt. Als u het hele
saldo opneemt, trekken we deze kosten af van het bedrag dat we aan u overboeken.
Neemt u een deel van het saldo op, dan trekken we de kosten af van het bedrag dat nog
op uw Keuzedeposito staat. Het bedrag dat op uw Keuzedeposito blijft staan mag niet
lager zijn dan het minimumbedrag. Is het bedrag toch lager? Dan heffen we uw
Keuzedeposito op.

Einde van Keuzedeposito
In de overeenkomst hebben we een einddatum voor Keuzedeposito afgesproken. Op
deze datum eindigt uw Keuzedeposito en maken we het geld over naar uw Meerkeuze
Sparen, tenzij anders overeengekomen.

Hoe maakt u geld over van uw Keuzedeposito?
Bij uw Zelfstandig Adviseur kunt u geld opnemen van uw Keuzedeposito en uw
Keuzedeposito opheffen.
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