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SLIM SPAREN BIJ KNAB
Sparen bij Knab is heel gemakkelijk. Je opent je spaarrekening volledig online en kunt direct
beginnen met sparen. Handig: je kunt zoveel spaarrekeningen openen als je wilt. Je spaargeld
is altijd beschikbaar. En overboeken gaat snel, zónder dat je je cardreader hoeft te gebruiken.
Je kunt kiezen uit twee verschillende spaarrekeningen:
•
•

Flexibel Sparen: je ontvangt een hoge variabele rente zonder beperkende voorwaarden.
Kwartaal Sparen: je ontvangt extra rente over het saldo dat een kalenderkwartaal lang
vaststaat.

Met Knab Basis is alleen Flexibel Sparen beschikbaar, tot € 50.000. Met Knab Plus en Premium
kun je zowel Flexibel als Kwartaal Sparen, zonder beperking. In je Persoonlijke Bankomgeving
zie je welk pakket je hebt gekozen. Je kunt daar ook eenvoudig een ander pakket kiezen.

1.

Toegang tot je spaarrekening

Je hebt toegang tot je spaarrekening via onze website of de Knab App. Log in op je Persoonlijke
Bankomgeving en ga naar SPAREN om je spaarrekening te bekijken en geld over te boeken van
en naar je spaarrekening.
→ Handig! Je kunt je spaarrekening een eigen naam geven. Hierdoor maak je makkelijk
onderscheid tussen rekeningen. Elke spaarrekening heeft overigens ook een eigen
(intern) rekeningnummer. Dat zie je als je naar de details van je spaarrekening gaat.
→ Let op! Je spaarrekening is verbonden met je Knab Betaalrekening. Wil je vanaf een
rekening bij een andere bank geld overboeken naar je spaarrekening bij Knab? Dan kan
dat alleen via je Knab Betaalrekening.

2.

Geld overboeken van en naar je spaarrekening

Via één scherm kun je zowel geld storten als geld opnemen. Ga naar SPAREN ► GELD INLEGGEN
OF OPNEMEN. Via dit scherm kun je ook periodiek sparen of geld opnemen (ontsparen).
Geld storten doe je door geld over te boeken van een rekening binnen je pakket naar je
spaarrekening. Je neemt geld op door een bedrag over te boeken van je spaarrekening naar
één van je andere rekeningen binnen je pakket. Boek je geld over naar je Knab Betaalrekening
en heb je Knab Plus of Knab Premium? Dan kun je het bedrag direct opnemen bij een
geldautomaat.
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→ Let op! Je kunt alleen geld overboeken van en naar je spaarrekening vanaf een
rekening binnen je pakket (bijvoorbeeld je Knab Betaalrekening). Wil je geld sparen via
een rekening bij een andere bank? Dan boek je het bedrag eerst op je Knab
Betaalrekening. Vervolgens stort je het geld op je spaarrekening. Andersom geldt het
ook.
→ Handig! Als je geld overboekt van of naar je spaarrekening, wordt de opdracht direct
verwerkt. Je hoeft de opdracht niet te bevestigen met je cardreader.
→ Handig! Heb je meerdere spaarrekeningen in je pakket? Dan zijn deze rekeningen
onderling met elkaar verbonden. Je kunt dan dus ook spaargeld van de ene naar de
andere spaarrekening overboeken.

2.1

Automatisch sparen of ontsparen

Wil je automatisch sparen? Geef dan opdracht om automatisch een bedrag over te boeken naar
je spaarrekening. Je stelt dan een periodieke overboeking in en bepaalt zelf wanneer, hoeveel
en hoe lang je spaart.
Je kunt de periodieke overboeking ook instellen als je periodiek geld wilt opnemen van je
spaarrekening (ontsparen). Je geeft dan aan hoe vaak en hoeveel geld je wilt opnemen van je
spaarrekening.
Je kunt de periodieke overboeking altijd wijzigen of annuleren in het overzicht met geplande
overboekingen. Ga naar SPAREN ► BIJ- EN AFSCHRIJVINGEN en kies het tabblad GEPLAND.

3.

Hoe verwerken wij overboekingen?

Overboekingen van en naar je spaarrekening worden direct verwerkt. Het geld staat binnen
enkele seconden op je andere rekening.
→ Handig! Je bouwt over het geld op je spaarrekening direct rente op, zodra het is
gestort.

4.

Hoe berekenen wij de rente?

Je krijgt van ons rente op je spaarrekening. De hoogte van de rente is afhankelijk van het type
spaarrekening en het saldo op je rekening. Boven een bepaald saldo ontvang je mogelijk geen
rente. Die saldolimiet staat op onze website. Heb je meerdere spaarrekeningen? Dan geldt de
saldolimiet per product (Flexibel Sparen of Kwartaal Sparen) voor het totale saldo van alle
spaarrekeningen binnen je pakket.
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De actuele rentepercentages vind je op onze website. In je Persoonlijke Bankomgeving zie je
hoeveel rente je hebt opgebouwd. De opgebouwde rente is altijd actueel. We berekenen
dagelijks de opgebouwde rente over het saldo op je spaarrekening. We houden daarbij rekening
met het werkelijke aantal dagen.

4.1

Rente bij Flexibel Sparen

Heb je Flexibel Sparen? Dan keren we uiterlijk op elke eerste dag van een kalenderkwartaal (1
januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) de opgebouwde rente over je saldo uit op je spaarrekening.
Bijzonder aan Flexibel Sparen is dat je ook tussentijds opgebouwde rente kunt ontvangen. Als
je dat wilt, kan dat zelfs elke dag! Je doet dat met de Rentecasher.

4.1.1 Slim! Gebruik de Rentecasher
Met Flexibel Sparen kun je op elk moment je opgebouwde rente ontvangen met de
‘Rentecasher’. Je doet dat het snelst via de Knab App. Of log in via de website, ga naar SPAREN
► BIJ- EN AFSCHRIJVINGEN en kies voor RENTE UITBETALEN.
→ Handig! Met de Rentecasher betalen wij je opgebouwde rente direct op je
spaarrekening uit.

4.2

Rente bij Kwartaal Sparen

Met Kwartaal Sparen ontvang je een basisrente en een bonusrente. De basisrente wordt
dagelijks opgebouwd en ontvang je elk kwartaal. De bonusrente is een extra rente die op elke
eerste dag van een kwartaal wordt berekend over het saldo dat gedurende het hele afgelopen
kalenderkwartaal op je rekening heeft gestaan. De basisrente en de bonusrente ontvang je
uiterlijk op elke eerste dag van een kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) op je
spaarrekening.

5.

Wil je rente schenken aan een goed doel?

Bij Knab heb je de mogelijkheid om de rente, of een deel ervan, te schenken aan een goed
doel. We hebben vijf goede doelen geselecteerd. Ga naar SPAREN ► BIJ- EN AFSCHRIJVINGEN.
In dit scherm geef je aan welk deel van de rente je wilt schenken en welk goed doel je daarvoor
kiest. Uiteraard kun je de opdracht om de rente (deels) te schenken aan een goed doel altijd
aanpassen of annuleren.
De goede doelen waaruit je kunt kiezen zijn:
•
•

SOS Kinderdorpen
KWF Kankerbestrijding
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•
•
•

Tjommie Foundation
Oranje Fonds
KNGF Geleidehonden
→ Handig! Mogelijk heb je fiscaal voordeel als je (een deel van) de rente schenkt aan
een goed doel. Kijk voor meer informatie over de fiscale voordelen op de site van de
Belastingdienst.

6.

Slim Saldo Beheer

Wil je optimaal profiteren van rente op je spaarrekening? Maak gebruik van Slim Saldo Beheer.
Je laat dan een deel van het saldo op je betaalrekening automatisch overboeken naar je
spaarrekening als je saldo te hoog is. In de instellingen voor Slim Saldo Beheer geef je zelf aan
bij welk saldo je een deel automatisch wilt wegboeken.
→ Handig! Heb je ook een afspraak voor roodstand en laat je je saldo automatisch
aanvullen? Dan heb je de geruststelling dat je saldo in principe nooit te hoog óf te laag
is. Als je door onverwachtse kosten of uitgaven rood komt te staan, wordt je saldo
automatisch aangevuld vanaf je spaarrekening (mits je daar voldoende tegensaldo op
hebt staan).

7.

Wil je je spaarrekening opzeggen?

Je kunt je spaarrekening op elk moment opzeggen. Neem hiervoor contact met ons op via 020303 1600. Wij verwerken je opzegging uiteraard zonder kosten.

8.

Kenmerken spaarrekening

8.1

Flexibel Sparen

Beschikbaarbeid
Geld storten

Geld opnemen
Verwerking opdrachten
Rentepercentage
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Beschikbaar met Knab Basis (tot € 50.000), Plus en Premium.
Is altijd mogelijk, uitsluitend via je eigen Knab rekening, geen
kosten, geen minimum. Maximaal € 50.000 met Knab Basis, geen
maximum met Knab Plus of Knab Premium.
Is altijd mogelijk, uitsluitend via je eigen Knab rekening, geen
minimum, geen maximum, geen kosten.
Directe verwerking van opdrachten.
De actuele rentepercentages vind je op onze website. Boven een
bepaald saldo ontvang je mogelijk geen rente. Die saldolimiet
staat op onze website en geldt voor het totale saldo van alle
Flexibele Spaarrekeningen binnen je pakket.
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Renteberekening
Rentebijschrijving
Rentecasher
Rente naar goed doel
Opzeggen
Depositogarantiestelsel

8.2

Kwartaal Sparen

Beschikbaarbeid
Geld storten
Geld opnemen
Verwerking opdrachten
en valutering
Rentepercentage

Renteberekening
Rente-uitbetaling
Opzeggen
Depositogarantiestelsel

9.

Dagelijks, op basis van daadwerkelijk aantal dagen.
Wanneer je wilt, maar in ieder geval elke eerste dag van een
kalenderkwartaal.
Met de Rentecasher kun je altijd opdracht geven opgebouwde
rente direct uit te laten betalen.
Is altijd mogelijk. Je kunt rente deels of volledig laten overboeken
naar één van de goede doelen uit onze lijst.
Is altijd mogelijk, geen kosten
Flexibel Sparen is een product van Knab. Knab is onderdeel van
Aegon Bank NV. Het depositogarantiestelsel is van toepassing op
Aegon Bank NV.

Alleen beschikbaar met Knab Plus en Premium.
Is altijd mogelijk, uitsluitend via je eigen Knab rekening, geen
minimum, geen maximum, geen kosten.
Is altijd mogelijk, uitsluitend via je eigen Knab rekening, geen
minimum, geen maximum, geen kosten.
Directe verwerking van opdrachten.
Basisrente en bonusrente. De actuele rentepercentages vind je op
onze website. Over het saldo dat gedurende een heel
kalenderkwartaal op de spaarrekening staat, wordt een
bonusrente uitgekeerd.
Boven een bepaald saldo ontvang je mogelijk geen rente. Die
saldolimiet staat op onze website en geldt voor het totale saldo
van alle Kwartaal Spaarrekeningen binnen je pakket.
Dagelijks, op basis van daadwerkelijk aantal dagen.
Elke eerste dag van een kalenderkwartaal.
Is altijd mogelijk, geen kosten.
Kwartaal Sparen is een product van Knab. Knab is onderdeel van
Aegon Bank NV. Het depositogarantiestelsel is van toepassing op
Aegon Bank NV.

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.
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