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KNAB DEPOSITO 

Een Knab Deposito is slim als je je geld een tijdje niet nodig hebt. Dat kan 1 jaar zijn of 

misschien wel 5 jaar. Voor een Knab Deposito maakt dat niet uit. Je bepaalt zelf je looptijd en 

daarmee de vaste rente. Heel simpel.  

 

Je kunt zoveel deposito’s openen als je wilt. Dat is handig als je meerdere geldbedragen voor 

verschillende periodes wilt vastzetten. Een deposito is snel geopend. Volledig online.  

 

In deze handleiding lees je hoe gemakkelijk een Knab Deposito werkt. Een Knab Deposito is 

alleen beschikbaar met Knab Plus en Premium. Heb je Knab Basis? Je kunt in je Persoonlijke 

Bankomgeving eenvoudig een ander pakket kiezen. 

1. Deposito openen 

Het openen van een deposito is eenvoudig. Ga naar SPAREN ► DEPOSITO OPENEN. Bij het 

openen leg je de inleg, rentepercentage en looptijd vast. 

 

→ Handig! Je overeenkomst met ons over je Knab Deposito en de bijbehorende 

voorwaarden, vind je altijd terug in je Persoonlijk Archief. 

1.1 Je inleg 

Bij het openen van je deposito leg je een bedrag in op je deposito. Je inleg is eenmalig, je kunt 

naderhand geen geld bijstorten. 

 

→ Let op! Op je deposito moet een minimumbedrag staan. Ook geldt een 

maximumbedrag dat op het deposito kan staan. De actuele hoogte van het minimum- en 

het maximumbedrag vind je op onze website. De maximum saldolimiet geldt voor het 

totale saldo van alle deposito’s binnen je pakket. 

 

→ Let op! Het bedrag op je deposito staat vast gedurende de looptijd. Wil je toch geld 

opnemen? Dan kan dat. Hier zijn mogelijk wel kosten aan verbonden. Meer hierover lees 

je in hoofdstuk 4. 

1.2 Looptijd 

Je geeft bij het openen van je Knab Deposito aan voor welke periode je jouw inleg wilt 

vastzetten. Dat is de looptijd van je deposito. De looptijd die je kiest staat vanaf dat moment 

vast. Je kunt deze niet tussentijds wijzigen. De looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 6 jaar. 
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De startdatum is de datum waarop je inleg wordt geboekt op je deposito. Dit is altijd op een 

werkdag. Je kiest zelf de einddatum. Ook deze dag moet altijd een werkdag zijn. De einddatum 

is de datum waarop het bedrag van je deposito vrijvalt.  

 

→ Handig! Je kunt zelf de einddatum bepalen. Dat kan dus een datum zijn die je goed 

uitkomt omdat je bijvoorbeeld verwacht op een bepaalde dag een grote uitgave te doen. 

1.3 Rente 

We vergoeden rente over het bedrag op je deposito. Je ziet vooraf welk rentepercentage hoort 

bij welke looptijd. Bij het openen van het Knab Deposito wordt het rentepercentage vastgelegd. 

Het rentetarief is afhankelijk van de looptijd die je kiest.  

 

→ Handig! Het rentepercentage van je deposito staat voor de gehele looptijd vast. Je 

weet dus al van tevoren wat je eindopbrengst is! 

 

→ Let op! Boven een bepaald saldo ontvang je mogelijk geen rente. Die saldolimiet staat 

op onze website. De saldolimiet geldt voor het totale saldo van alle deposito’s binnen je 

pakket. 

 

1.3.1 Hoe wordt de rente berekend? 

Over het bedrag op je deposito wordt dagelijks rente opgebouwd. Bij de berekening van de 

rente houden we rekening met het werkelijke aantal dagen per jaar.  

 

1.3.2 Wanneer wordt de rente uitgekeerd? 

Bij een looptijd van 1 jaar of korter, wordt de rente aan het einde van de looptijd uitgekeerd. 

Loopt je deposito langer dan 1 jaar? Dan wordt de rente steeds jaarlijks uitgekeerd, gerekend 

vanaf de startdatum van het deposito.  

 

1.3.3 Op welke rekening wordt de rente uitbetaald? 

We boeken de rente standaard over op de rekening die je hebt gebruikt voor de inleg van je 

deposito. Je kunt dit altijd wijzigen. Open je een deposito met een looptijd van langer dan 1 

jaar? Dan geef je al bij het openen van je deposito aan op welke rekening wij de rente jaarlijks 

moeten bijschrijven. 

 

→ Handig! Je kunt de rente laten uitkeren op je spaarrekening. 

 

1.3.4 Hoe bepalen wij het rentetarief? 

Wij zijn open over onze tarieven. Maar hoe bepalen wij nu de rente die wij je bieden op je 

spaargeld?  
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Het spaargeld dat wij ontvangen, gebruiken we om andere klanten geld te lenen. Daarnaast 

zetten we een deel van het spaargeld uit in de internationale geld- en kapitaalmarkt. De 

inkomsten die voortvloeien uit deze uitgeleende en belegde gelden bepalen in belangrijke mate 

de rente die wij kunnen vergoeden op spaargeld. 

 

De inkomsten geven we als rente aan je door onder inhouding van een marge. De hoogte 

hiervan varieert. De marge dient ter dekking van onze kosten en bevat een winstopslag. 

1.4 Instructie op einddatum 

Bij het openen van een deposito kun je aangeven op welke rekening je aan het einde van de 

looptijd het bedrag van je deposito wilt laten uitbetalen. 

 

Open je een deposito met een looptijd korter dan 1 jaar? Dan wordt de rente aan het einde van 

de looptijd uitgekeerd op de rekening die je hiervoor selecteert. Open je een deposito met een 

looptijd langer dan 1 jaar? Dan wordt de rente jaarlijks uitgekeerd op deze rekening. 

 

Wil je aan het einde van de looptijd je inleg niet laten vrijvallen, maar je deposito verlengen in 

een nieuw deposito met dezelfde looptijd? Dan kun je na het openen van het deposito de 

instructie voor de einddatum aanpassen. 

 

De instructie die je geeft, kun je overigens tot twee werkdagen vóór de einddatum van je 

deposito nog wijzigen. Voor de afloop van je deposito krijg je van ons een herinnering waarin 

we je vragen of je het deposito wilt laten vrijvallen of liever verlengen. 

2. Toegang tot je deposito 

Je krijgt toegang tot je deposito via jouw Persoonlijke Bankomgeving. Als je bent ingelogd, ga je 

naar SPAREN om je deposito te bekijken. 

 

→ Handig! Heb je meerdere deposito’s geopend? Je kunt de deposito’s gemakkelijk van 

elkaar onderscheiden door de start- en einddatum die in de benaming van het deposito 

is opgenomen. 

3. Details van het deposito 

Bij het openen van je deposito heb je de inleg, de looptijd en het rentepercentage vastgelegd. 

Je kunt deze details altijd inzien. Ga naar SPAREN en klik op het deposito. Hier zie je: 

 

Bedrag Het bedrag van je deposito.  

Startdatum De datum waarop je inleg is geboekt. 

Einddatum De datum waarop je deposito afloopt. 
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Looptijd  De totale looptijd die je hebt gekozen. 

Knab referentie  Geeft de startdatum en de einddatum weer. 

Rekeningnummer  Dit is een intern Knab kenmerk. 

Rente Het rentepercentage dat voor je deposito is vastgelegd. 

Totale rente over looptijd Dit is het bedrag dat je in totaal aan rente zult ontvangen tot en 

met de einddatum, tenzij je voortijdig geld opneemt. 

Instructie op einddatum  Geeft de actie aan die je hebt gekozen voor het einde van de 

looptijd van je deposito. 

4. Voortijdig geld opnemen 

Het bedrag op je deposito staat weliswaar vast, maar je kunt er altijd over beschikken door 

voortijdig geld op te nemen. Hier zijn mogelijk wel kosten aan verbonden, die bestaan uit 

administratiekosten en eventuele opnamekosten. De actuele hoogte van de administratiekosten 

vind je op onze website. Bovendien kun je alleen het volledige bedrag in één keer opnemen. Wil 

je voortijdig geld opnemen van je deposito? Neem dan contact met ons op. 

 

→ Let op! Als je voortijdig geld opneemt, betalen we de opgebouwde rente over het 

opnamebedrag direct uit.  

 

Het bedrag dat wordt overgeboekt, bestaat uit het geldbedrag dat je voortijdig wilt opnemen (je 

totale inlegbedrag) én de opgebouwde rente, onder inhouding van de kosten.  

 

 
 

Het bedrag boeken we over op de rekening die je hebt geselecteerd voor het ontvangen van de 

opgebouwde rente. Als je hiervoor geen rekening hebt geselecteerd, boeken we het bedrag op 

de rekening vanwaar je inleg vandaan komt. Je geldopname wordt direct verwerkt. 

4.1 Opnamekosten 

Als je voortijdig geld opneemt, betaal je opnamekosten. De opnamekosten betaal je alleen als je 

op het moment van opname van je deposito bij ons eenzelfde soort deposito kunt openen met 

een hogere rente. In dat geval berekenen wij de opnamekosten als volgt: 

 

 Eerst kijken we wat de einddatum is van je huidige deposito. 

 Daarna kijken we wat de rente is op een nieuw deposito met dezelfde einddatum (of als 

die er niet is, de dichtstbijzijnde langere looptijd) als je huidige deposito. Dit wordt de 

vergelijkingsrente genoemd. 

 Vervolgens berekenen we het verschil tussen de rente die je zou ontvangen op basis 

van de afgesproken rente en op basis van de vergelijkingsrente. 

Voortijdige geldopname: Opnamebedrag + opgebouwde rente over opnamebedrag – 
administratiekosten en opnamekosten 
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 Het verschil tussen de afgesproken rente en de vergelijkingsrente rekenen wij terug naar 

dit moment. Dit wordt de contante waarde genoemd. De opnamekosten zijn gelijk aan 

dat bedrag.  

 

→ Let op! Wij rekenen opnamekosten omdat wij je inleg voor langere tijd vastzetten en 

hierover afspraken maken met andere financiële partijen. Dat maakt het mogelijk om de 

vaste rente te garanderen. Als je voortijdig geld opneemt, heeft dat invloed op de 

afspraken die we hebben gemaakt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, berekenen we 

aan je door als opnamekosten. 

5. Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd? 

Op de detailpagina van je deposito zie je welke instructie zal volgen aan het einde van de 

looptijd. Op de einddatum voeren we de instructie uit die jij hebt geselecteerd. 

 

→ Handig! Bij het naderen van het einde van de looptijd van je deposito sturen wij je een 

alert. Hierin staat wat jij ons hebt aangegeven om te doen met je deposito aan het einde 

van de looptijd: verlengen of vrijvallen. Je hebt de mogelijkheid om deze instructie online 

te wijzigen tot twee werkdagen voorafgaand aan de einddatum. 

5.1 Deposito vrij laten vallen 

Als je jouw deposito wilt laten vrijvallen, boeken we op de einddatum het bedrag op je deposito 

samen met de opgebouwde rente over naar een Knab rekening binnen je pakket. Je kunt deze 

rekening wijzigen tot twee werkdagen voorafgaand aan de einddatum. 

5.2 Deposito verlengen 

Wil je het deposito verlengen? Dan wordt het bedrag op je deposito nog een keer vastgezet in 

een nieuw deposito met dezelfde looptijd. De opgebouwde rente boeken we over naar de 

rekening die je daarvoor hebt geselecteerd. Deze rekening kun je wijzigen, mits deze 

verbonden is met je deposito. 

 

Het rentetarief voor je (verlengde) deposito is afhankelijk van de actuele rente voor de 

betreffende looptijd op het moment van verlenging. Je vindt de actuele rentetarieven in je 

Persoonlijke Bankomgeving. 

 

De einddatum van je deposito geldt als nieuwe startdatum voor je (verlengde) deposito. Er 

wordt automatisch een nieuwe einddatum aan je (verlengde) deposito gekoppeld. Je 

(verlengde) deposito behoudt hetzelfde interne Knab-kenmerk. 
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6. Je deposito opzeggen 

Wil je het deposito vóór het einde van de looptijd opzeggen? Dat kan. Je neemt dan voortijdig 

het totale bedrag op je deposito op. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Hoe die worden 

berekend, lees je in hoofdstuk 4.1. Daarna heffen wij automatisch je deposito op. 

 

→ Let op! Heb je Knab Plus of Knab Premium en wil je het pakket Knab Basis kiezen? 

Dan vragen we je om eerst je deposito op te zeggen. Ook dan betaal je kosten. 

7. Historie deposito’s 

Je kunt de kenmerken en afschrijvingen van je beëindigde deposito‘s altijd online raadplegen. 

Ga naar OVERZICHT ► INSTELLINGEN ► GESLOTEN REKENINGEN. 

8. Kenmerken Knab Deposito 

Beschikbaarheid Met Knab Plus en Knab Premium. 

Inlegbedrag Zelf te bepalen, binnen een minimale en maximale saldolimiet. De 

actuele hoogte van het minimum- en maximumbedrag vind je op 

onze website. De maximum saldolimiet geldt voor het totale saldo 

van alle deposito’s binnen je pakket. 

Looptijd Zelf te bepalen, minimaal 1 jaar en maximaal 6 jaar. 

Rentepercentage Staat vast voor gehele looptijd. Percentage is afhankelijk van de 

gekozen looptijd. Kijk op onze website voor de actuele 

rentepercentages. Boven een bepaald saldo ontvang je mogelijk 

geen rente. Die saldolimiet staat op onze website en geldt voor het 

totale saldo van alle deposito’s binnen je pakket. 

Renteberekening Dagelijks, op basis van het werkelijk aantal dagen per jaar. 

Rentebijschrijving Looptijd van 1 jaar of korter: aan het einde van de looptijd 

Looptijd langer dan 1 jaar: jaarlijks en aan het einde van de looptijd 

Geld opnemen Is mogelijk, tegen administratiekosten en eventuele opnamekosten. 

Je kunt alleen het volledige bedrag in één keer opnemen. 

Depositogarantiestelsel Het Knab Deposito is een product van Knab. Knab is onderdeel van 

Aegon Bank N.V. Het depositogarantiestelsel is van toepassing op 

Aegon Bank N.V. 

9. Nog vragen? 

Heb je vragen? Laat het ons weten via service@knab.nl of telefonisch op  

020-303 1600. Wij staan 7 dagen per week van 8.00 tot 22.00 uur voor je klaar. 

https://www.knab.nl/tarieven

