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Voorwaarden ATB Internet Sparen NL
Definities:
In deze Voorwaarden hebben de
onderstaande woorden de daarbij
geplaatste betekenis:
1. Bank: Amsterdam Trade Bank N.V.
2. Rekeninghouder: natuurlijke
persoon op wiens naam de
rekening ATB Internet Sparen is
geopend. In het geval van een
en/of rekening zal de
meervoudsvorm worden gebruikt.
3. Rekening: de rekening ATB Internet Sparen.
4. Deposito: een bedrag dat voor
een vaste periode op een
Depositorekening wordt
geplaatst.
5. Tegenrekening: de, door de
Rekeninghouder(s) op het
aanvraagformulier opgegeven,
betaalrekening op naam van de
Rekeninghouder(s) die wordt
aangehouden bij een
kredietinstelling in Nederland.
6. Valutadatum: de datum waarop
het aanwezige bedrag
rentedragend is.
7. Rentefrequentie: de frequentie
waarmee de rente op een
afgesloten Deposito wordt
berekend.
8. Variabele rente: Is een rente die
op elk moment naar boven of
beneden kan worden bijgesteld
door de bank.
Artikel 1 Algemeen
Deze Voorwaarden hebben
betrekking op alle Internet
Spaarproducten die worden
aangeboden door de Bank.
Artikel 2 Opening
a. Een Rekening kan via internet
worden geopend. Het
aanvraagformulier dat de Bank
ter beschikking stelt, dient
ingevuld en rechtsgeldig
ondertekend te worden en bij de
Bank te worden ingediend. De
Rekening wordt geopend nadat
het cliënt onderzoek is afgerond.
b. De Rekeninghouder dient te
beschikken over een
Tegenrekening.

c.

d.
e.
f.

g.
h.

i.

Een Rekeninghouder kan een Rekening
openen indien en voor zolang een
Tegenrekening bij een kredietinstelling in
Nederland wordt aangehouden.
Per Rekening kunnen er maximaal twee
Rekeninghouders zijn.
In geval van twee Rekeninghouders,
wordt een “en/of Rekening” geopend.
Maximaal 1 betaalrekening kan als vaste
Tegenrekening worden opgegeven. In geval
de Rekening op naam van twee
Rekeninghouders staat, dient de
Tegenrekening op naam van de twee
Rekeninghouders te staan.
Een Rekening kan slechts worden geopend
door meerderjarige natuurlijke personen.
Om een Rekening te kunnen openen,
dient de Bank naast een ingevuld en
rechtsgeldig ondertekend
aanvraagformulier in het bezit te zijn van
een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van de
Rekeninghouder(s) en een bewijs van de
tenaamstelling van de tegenrekening.
De Bank behoudt zich het recht voor de
aanvraag voor het openen van een
Rekening zonder opgaaf van redenen te
weigeren.

Artikel 3 En/of rekening
a. Een “en/of” rekening is een rekening die
op naam van twee Rekeninghouders is
geopend. Deze twee Rekeninghouders zijn
zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk
bevoegd over het tegoed op de Rekening
te beschikken en de Bank opdrachten te
geven. Voor zover nodig is hierbij aan
elkaar een volmacht gegeven.
b. De Rekeninghouders zijn jegens de Bank
hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen
de Bank uit hoofde van de Rekening te
vorderen mocht hebben.
c. Alle correspondentie en bescheiden met
betrekking tot de Rekening worden
gezonden aan de in het aanvraagformulier
eerstgenoemde Rekeninghouder,
behoudens andersluidende instructie van
de twee Rekeninghouders.
d. Erkenning van het saldo van de Rekening
door één van de Rekeninghouders is
bindend voor alle Rekeninghouders.
e. Indien ten aanzien van één van de
Rekeninghouders sprake is van
faillissement, surseance van betaling,
onder bewindstelling van het vermogen of
wettelijke schuldsanering, kan slechts
door alle Rekeninghouders gezamenlijk
over het tegoed op de Rekening worden
beschikt.

Artikel 4 Gebruik van de rekening
a. Opdrachten voor overboekingen
kunnen uitsluitend door een door
de Bank beschikbaar gesteld
internetbankiersysteem via
internet aan de Bank worden
aangeleverd.
b. Stortingen en overboekingen
kunnen uitsluitend plaatsvinden
van en naar de Tegenrekening.
c. Stortingen niet afkomstig van de
Tegenrekening worden op de
kortst mogelijke termijn
teruggeboekt op de rekening
waar het geld vandaan is
gekomen.
d. De Bank is niet gehouden de
juistheid van de in de opdracht
vermelde gegevens te verifiëren.
e. Een verzoek tot wijziging van de
gegevens moet rechtsgeldig zijn
ondertekend.
f. Naast de Internetspaarrekening
verkrijgt de Rekeninghouder de
mogelijkheid voor een vaste
periode spaargelden op Deposito
te plaatsen. Het plaatsen van een
Deposito kan alleen via het door
de Bank beschikbaar gestelde
internetbankiersysteem via
internet aan de Bank worden
aangeleverd.
g. De Rekeninghouder verkrijgt via
het door de Bank beschikbaar
gestelde internetbankiersysteem
inzage in saldi en/of
mutaties van de Rekening en de
Rekeninghouder is verplicht om
ten minste eenmaal per maand de
saldi en/of mutaties te
controleren. De Rekeninghouder
kan een print maken van deze
internetbankiersysteem gegevens.
h. De Rekeninghouder dient de Bank
onverwijld doch in elk geval
binnen 3 maanden vanaf de
datum dat het rekeningoverzicht
op het internetbankiersysteem
van de Rekeninghouder
beschikbaar is, in kennis te
stellen van eventuele
onjuistheden. Indien de
onjuistheden rekenfouten
betreffen is de Bank bevoegd en
verplicht deze te herstellen. Er
worden geen rekeningoverzichten
op papier verstrekt.
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i.

j.

k.

Eenmaal per jaar verstrekt de
Bank via het internetbankiersysteem een overzicht van de
saldi en rentegegevens per
31 december van dat boekjaar.
Overboekingsopdrachten
ontvangen door de Bank voor de
vastgestelde cutoff tijd worden
dezelfde dag uitgevoerd mits
deze dag een werkdag is voor het
bankbedrijf in Nederland.
Overboekingsopdrachten
ontvangen na de vastgestelde
cutoff tijd, worden de volgende
werkdag uitgevoerd.
De cutoff tijd is het uiterste
aanlevertijdstip voor een
transactie en wordt in
Nederlandse tijd vermeld op de
website van de Bank en binnen
de internetbankieromgeving.
Indien de Tegenrekening is
gesloten, kan geen overboeking
van de Rekening meer
plaatsvinden. De Rekeninghouder
dient vervolgens een nieuwe
Tegenrekening op te geven. Alle
daaraan verbonden kosten zijn
voor rekening van de
Rekeninghouder.

Artikel 5 Inloggegevens
a. De Rekeninghouder is
verantwoordelijk voor het
zorgvuldig omgaan met
gebruikersnaam/ wachtwoord.
Het wachtwoord is strikt
persoonlijk. De Rekeninghouder is
verplicht dit geheim te houden.
b. Indien de Rekeninghouder zich
voor de eerste maal toegang
verschaft tot zijn rekening via
het internetbankiersysteem van
de Bank, is hij verplicht het
systeemwachtwoord te wijzigen
volgens de aanwijzingen van de
Bank.
c. Indien toegang tot de Rekening op
het internetbankiersysteem door
middel van een wachtwoord
wordt verkregen en op deze
wijze een overboekingsopdracht
wordt verstuurd naar de Bank,
wordt de overboekingsopdracht
door de Bank beschouwd als
afkomstig van de Rekeninghouder
en heeft de opdracht dezelfde
status als een schriftelijk door de
Rekeninghouder verstrekte
overboekingsopdracht voorzien
van een rechtsgeldige
handtekening. De Bank mag
deze overboekingsopdracht
zonder verificatie uitvoeren.

d.

Indien de Rekeninghouder weet of
vermoedt dat zijn wachtwoord en/of
gebruikersnaam bij derden bekend zijn, is
hij verplicht dit onmiddellijk bij de Bank
te melden via telefoonnummer 08002225888. De telefonische melding dient
terstond schriftelijk aan de Bank te
worden bevestigd. De opname
mogelijkheid via het
internetbankiersysteem voor de Rekening
zal in verband hiermee door de Bank
onmiddellijk worden opgeschort of
stopgezet.

Artikel 6 Minimuminleg
Voor de Rekening is geen minimuminleg
vereist. Voor elke Deposito geldt een
minimumbedrag van EUR 5.000,00.
Artikel 7 Rente
a. Bij de berekening van de rente wordt
uitgegaan van het aantal dagen van de
betreffende maand en wordt elk jaar op
365 dagen gesteld (in geval van een
schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen
gesteld). Voor de berekening tellen de dag
van inleg wel en de dag van afboeking niet
mee.
b. Overboekingen van de Rekening naar de
Depositorekening en omgekeerd worden
dezelfde dag rentedragend.
c. De rente op de Rekening is variabel. De
rente op de Deposito rekening is vast
gedurende de gekozen looptijd. De
actuele rentestanden kunt u vinden op
onze website www.atbank.nl
d. De rente op de Rekening wordt door de
Bank vastgesteld en kan te allen tijde
worden gewijzigd.
e. De rente op de Rekening wordt elk jaar
per 31 december bijgeschreven. Indien
deze dag geen geldige werkdag is, dan
vindt bijschrijving plaats op de werkdag
vóór 31 december.
f. De rente op een Deposito wordt in
overeenstemming met de
Rentefrequentie bijgeschreven op de
Rekening .
g. De Rentefrequentie wordt vermeld bij het
afsluiten van de betreffende Deposito. De
hoofdsom van een Deposito wordt op de
einddatum bijgeschreven op de Rekening.
Bij beëindiging van de Rekening wordt de
dag van beëindiging niet meegerekend.
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Artikel 8 Overlijden
Na het overlijden van een
van de Rekeninghouders in het
geval van een en/of Rekening
blijft de langstlevende
Rekeninghouder bevoegd over de
Rekening te beschikken. De
erfgena(a)m(en) is resp. zijn
uitsluitend samen met de
langstlevende Rekeninghouder
bevoegd handelingen met
betrekking tot de Rekening te
verrichten.
Artikel 9 Wijzigingen voorwaarden
De Bank is te allen tijde bevoegd
de Voorwaarden te wijzigen.
Zij zal de Rekeninghouder 30
werkdagen voor de
inwerkingtreding van zodanige
wijziging via het
internetbankiersysteem
mededeling doen. Als u het niet
eens bent met de wijziging,
heeft u het recht de
overeenkomst kosteloos op te
zeggen. In het geval u voor de
ingangsdatum van de wijziging
niet reageert, hebt u de
wijziging aanvaard.
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Artikel 10 Beëindiging
a. Zowel de Rekeninghouder als de
Bank kunnen zonder inachtneming
van een opzegtermijn de Rekening
beëindigen.
De Rekeninghouder dient daartoe
een schriftelijk en rechtsgeldig
ondertekend verzoek tot
beëindiging van de Rekening in te
dienen. Staat de Rekening op naam
van twee Rekeninghouders dan
dienen beiden het verzoek te
ondertekenen.
b. Zolang een Deposito nog niet is
vervallen kan opheffing van de
Rekening niet geschieden.
c. Bij overlijden van de
Rekeninghouder(s) kan een Deposito
voortijdig worden beëindigd, zonder
bijkomende kosten. In overige
gevallen van voortijdige beëindiging
van een Deposito worden kosten
berekend; 1% over de hoofdsom van
het Deposito. De rente wordt
afgerekend overeenkomstig de
werkelijke looptijd van het
Deposito.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
a. Indien de tenaamstelling van de
Rekening niet (meer) identiek is aan
de tenaamstelling van de
Tegenrekening, is de Bank niet
aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het uitvoeren van
een via internetbankiersysteem
ontvangen overboekingsopdracht.
b. De Bank is te allen tijde
gerechtigd de opnamemogelijkheid
via het internetbankiersysteem stop
te zetten.
c. De Bank is niet aansprakelijk voor
schade voortvloeiend uit het buiten
gebruik en/of het niet toegankelijk
zijn van de internet faciliteit,
bijvoorbeeld als gevolg van buiten
gebruik stellen voor technisch
onderhoud of door storing.
d. De Rekeninghouder draagt zelf de
schade voor misbruik, onbevoegd of
onjuist gebruik van het
wachtwoord, tenzij dit heeft
plaatsgevonden na ontvangst door
de Bank van de melding
overeenkomstig artikel 5 sub d.
e. De Rekeninghouder draagt zorg voor
een goede beveiliging van de eigen
PC omgeving van waaruit hij/zij is
aangesloten of is aangesloten
geweest aan het
internetbankiersysteem.
programma’s. Dit is onder andere
mogelijk door gebruik te maken van
in de markt erkende firewall
toepassingen en antivirussoftware.
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Artikel 12 Verwerking persoonsgegevens
De bij de aanvraag van de
Rekening verstrekte
persoonsgegevens worden door
Bank verwerkt ten behoeve van
het aangaan en uitvoeren van de
Overeenkomst ATB Internet Sparen
en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met
inbegrip van de voorkoming en
bestrijding van fraude en het
uitvoeren van activiteiten gericht
op de vergroting van het
cliëntenbestand. De registratie is
aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens
(CPB) te Den Haag.
Artikel 13 Overige bepalingen
a. Mede van toepassing zijn de
Algemene Bankvoorwaarden,
waarvan de tekst door de
Nederlandse Vereniging van Banken
is gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam, voor zover daarvan in
deze Voorwaarden niet is afgeweken.
b. Het Depositogarantiestelsel
onderdeel van de Wet op het
financieel toezicht (Wft), is op
dit product van toepassing. Op
verzoek van de
Rekeninghouder kan een kopie
hiervan worden verstrekt.
Artikel 14 Slapende Rekeningen
De Bank is te allen tijde
gerechtigd om een Rekening
te sluiten in het geval:
a. Er geen transacties zijn
uitgevoerd (met uitzondering
van betaalde rente) gedurende
een aaneengesloten periode
van minstens 18 maanden.
b. Er een beschikbaar saldo aanwezig
op de Rekening van EUR 100 of
minder, gedurende een periode
van minstens 24 maanden.
Een eventueel saldo wordt
overgeboekt naar de
Tegenrekening.
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