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JOUW OVEREENKOMST MET ONS
1.

Je opent bij Knab een spaarrekening. Deze rekening kun je gebruiken om geld op te
sparen.

2.

Je hebt een Knab Betaalrekening nodig om een spaarrekening bij ons te kunnen openen.
Je spaarrekening maakt deel uit van je pakket bij Knab en is gekoppeld aan je
betaalrekening(en).

3.

Knab biedt meerdere type spaarrekeningen. Welk type spaarrekening je kunt aanhouden,
is afhankelijk van welk pakket je hebt.

4.

Hoeveel je kunt sparen op je spaarrekening is eveneens afhankelijk van je pakket. Voor
Knab Basis geldt een maximum spaarbedrag van € 50.000.

5.

Je kunt geld van een andere rekening in je pakket overboeken naar je spaarrekening bij
ons. Ook kun je geld overboeken van je spaarrekening naar een andere rekening in je
pakket.

6.

Je krijgt rente over het geld op je spaarrekening bij Knab. Deze rente kunnen wij
veranderen. De hoogte van de rente staat op onze website. Welke rente je ontvangt, is
afhankelijk van je type spaarrekening en van de hoogte van het spaarbedrag. Je ziet in je
Persoonlijke Bankomgeving welke spaarrekening je hebt.

7.

Wij zijn een online bank. Je betaalt en communiceert via (mobiel) internet. Dat doe je via
je Persoonlijke Bankomgeving. Dit is een online omgeving van Knab die alleen voor jou
toegankelijk is. Met jouw eigen toegangscodes. Je hebt toegang tot je Persoonlijke
Bankomgeving via onze website of de Knab App (onze mobiele applicatie).

8.

Alle belangrijke informatie over je spaarrekening staat in deze overeenkomst, onze
voorwaarden voor sparen, de Handleiding Sparen, het onderdeel ‘Algemeen’ van de
Overeenkomst en Voorwaarden Betalen en het onderdeel ‘Algemeen’ van onze Algemene
Handleiding & Handleiding Betalen. Lees deze goed door. Deze documenten staan altijd
op onze website en in je Persoonlijke Bankomgeving.

9.

Controleer altijd je spaarrekening en de informatie die wij je geven.

10.

Het is belangrijk dat je zorgt dat niemand je Persoonlijke Bankomgeving kan inzien. Alle
veiligheidsvoorschriften staan in onze Algemene Handleiding & Handleiding Betalen en op
onze website.

11.

Als wij deze overeenkomst willen veranderen, dan sturen wij je daarover een bericht. Je
hebt dan 2 maanden de tijd om na te denken of je het eens bent met de verandering.

12.

Je mag deze overeenkomst altijd opzeggen.
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VOORWAARDEN SPAREN
1.

Wat hoort er bij je spaarrekening?

1.1

In deze voorwaarden staan de afspraken die je met Knab maakt over je spaarrekening.
Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst.

1.2

Bij de spaarrekening horen ook de regels die staan onder ‘Algemeen’ in de Overeenkomst
en Voorwaarden Betalen en onder ‘Algemeen’ in de Algemene Handleiding & Handleiding
Betalen. Als er iets anders staat in de voorwaarden voor betalen dan in deze voorwaarden
voor sparen, dan geldt de regel die staat in deze voorwaarden voor sparen.

1.3

Bij de spaarrekening hoort ook de Handleiding Sparen. Daarin kun je meer informatie
vinden over de spaarrekening en hoe je die gebruikt.

1.4

De overeenkomst met deze voorwaarden, de Overeenkomst en Voorwaarden Betalen, de
Handleiding Sparen en de Algemene Handleiding & Handleiding Betalen vind je terug in je
Persoonlijke Bankomgeving. De overeenkomst met deze voorwaarden krijg je van ons
ook per e-mail.

2.

Welke algemene regels gelden voor je spaarrekening?

2.1

Je kunt de spaarrekening alleen openen als je al een betaalrekening bij ons hebt. Je
spaarrekening krijgt dezelfde tenaamstelling als je betaalrekening en maakt deel uit van je
pakket bij Knab.

2.2

Wij bieden verschillende typen spaarrekeningen, Flexibel Sparen en Kwartaal Sparen.
Kwartaal Sparen is alleen beschikbaar in de pakketten Knab Plus en Knab Premium. Heb
je Knab Basis en wil je Kwartaal Sparen? Kies dan een ander pakket. Heb je Kwartaal
Sparen en het pakket Knab Plus en wil je kiezen voor Knab Basis? Zorg dan dat je
Kwartaal Sparen opzegt.

2.3

Heb je Knab Basis? Dan geldt een maximum spaarbedrag van € 50.000. Om je
spaarbedrag te bepalen wordt het saldo van al je spaarrekeningen in je pakket bij elkaar
opgeteld. Wil je meer dan € 50.000 bij ons sparen? Kies dan een ander pakket. Voor
Knab Plus en Knab Premium geldt geen maximum spaarbedrag.

2.4

Je kunt geen contant geld opnemen van je spaarrekening.

3.

Hoe werkt de spaarrekening?

3.1

Met de spaarrekening kun je sparen. Dat doe je door geld over te boeken naar je
spaarrekening. Dit kan alleen vanaf een rekening in je pakket bij Knab, bijvoorbeeld je
Knab Betaalrekening.
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3.2

Je kunt geld overmaken van je spaarrekening naar een andere rekening in je pakket.

3.3

Je kunt automatisch sparen. Dat doe je door ons opdracht te geven om geld over te
boeken van een rekening in je pakket naar je spaarrekening. Je spreekt dan met ons af
welk bedrag wij voor je moeten overboeken, wanneer wij dat moeten doen, en voor hoe
lang. Wij doen dit dan voor jou.

4.

Je krijgt rente

4.1

Je krijgt van ons rente over het geld dat op je spaarrekening staat. Hoeveel rente je
ontvangt, is afhankelijk van de spaarrekening die je hebt geopend en van de hoogte van
het spaarbedrag. De hoogte van de rente staat op onze website. Boven een bepaald
saldo ontvang je mogelijk geen rente. De saldolimiet geldt per product (Flexibel Sparen of
Kwartaal Sparen) voor het totale saldo van alle spaarrekeningen binnen je pakket. In je
Persoonlijke Bankomgeving zie je welke spaarrekening(en) je hebt geopend. Je vindt dit
in het menu Sparen op de pagina ‘Mijn spaarrekeningen en deposito’s’.

4.2

Heb je Flexibel Sparen geopend? Dan betalen wij je rente over iedere dag dat het geld
dat op je spaarrekening staat. Je krijgt elk kwartaal rente op je spaarrekening, uiterlijk op
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Ook kun je gebruik maken van de ‘rentecasher’ via je
Persoonlijke Bankomgeving. Je krijgt dan de opgebouwde rente dezelfde dag nog op je
spaarrekening.

4.3

Heb je Kwartaal Sparen geopend? Dan ontvang je een basisrente en een bonusrente
over het geld dat op je spaarrekening staat:
a)
Je krijgt basisrente over iedere dag dat het geld dat op je spaarrekening staat.
b)
Je krijgt bonusrente over het geld dat een heel kalenderkwartaal op de
spaarrekening staat. Met een kalenderkwartaal bedoelen wij de periode van januari
tot en met maart, april tot en met juni, juli tot en met september en oktober tot en
met december.
Je krijgt de basisrente en de bonusrente elk kwartaal uiterlijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en
1 oktober op je spaarrekening.

4.4

De rente die je ontvangt bij Flexibel Sparen en Kwartaal Sparen is variabel. Dat betekent
dat wij de rente iedere dag kunnen wijzigen. De hoogte van de rente staat op onze
website.

4.5

De rente die je van ons ontvangt, kun je schenken aan een goed doel. Je kunt in je
Persoonlijke Bankomgeving instellen welk percentage van je opgebouwde rente je wilt
schenken aan een goed doel.

4.6

Welke goede doelen je kunt kiezen en hoe je je rente kunt geven aan het goede doel, lees
je in de Handleiding Sparen of in je Persoonlijke Bankomgeving.
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5.

Wij mogen verrekenen
Sta je rood op je betaalrekening, bijvoorbeeld omdat je onvoldoende saldo voor de
maandelijkse kosten hebt? Of heb je op een andere manier een schuld bij ons? Dan
mogen wij verrekenen. Dat betekent dat wij het bedrag van je schuld of het bedrag dat je
rood staat, van je spaarrekening mogen halen.

6.

Wij kunnen de overeenkomst veranderen

6.1. Wij kunnen de overeenkomst en deze voorwaarden veranderen. Wij laten het je minimaal
2 maanden van tevoren weten als wij dat doen, behalve als de verandering in je voordeel
is of meteen moet ingaan volgens de wet. Dan geldt de wijziging direct. Ben je het niet
eens met de verandering? Dan kun je je spaarrekening opzeggen. Laat het ons dan
weten. Horen wij niets van jou? Dan geef je daarmee aan dat je de verandering
goedkeurt.
6.2. De Handleiding Sparen kunnen wij direct aanpassen.
6.3. Als er wijzigingen in de overeenkomst, deze voorwaarden of in de Handleiding Sparen
zijn, dan sturen wij je een bericht.

7.

Het depositogarantiestelsel is van toepassing
Je spaarrekening valt onder het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel,
uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat als wij failliet gaan, je jouw geld
terug kunt krijgen tot een maximumbedrag. Hiervoor gelden wel regels. In het als bijlage
bij deze voorwaarden gevoegde informatieblad depositogarantiestelsel vind je meer
informatie. Alleen in zeer specifieke gevallen ben je van dekking onder het
depositogarantiestelsel
uitgesloten.
Kijk
hiervoor
op
www.dnb.nl
onder
‘Depositogarantiestelsel’.
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BIJLAGE
INFORMATIEBLAD DEPOSITOGARANTIESTELSEL (DGS)
Basisinformatie over de bescherming van tegoeden
Tegoeden aangehouden bij Aegon
Bank N.V. worden beschermd door:

Het Nederlandse wettelijke
Depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De
Nederlandsche Bank N.V. (DNB) (1)

Limiet van de bescherming:

€ 100.000 per rekeninghouder per bank (2)
Je bank maakt gebruik van de volgende
merknamen: Aegon Bank en Knab

Indien je meer rekeningen hebt bij
dezelfde bank:

Al je tegoeden bij dezelfde bank worden bij elkaar
opgeteld en op het totaal wordt de limiet van
€ 100.000 toegepast (2)

Indien je een gezamenlijke rekening
hebt met andere personen:

De limiet van € 100.000 is op elke rekeninghouder
afzonderlijk van toepassing (3)

Termijn voor terugbetaling indien
een bank niet langer aan haar
verplichtingen kan voldoen:

20 werkdagen (4)

Munteenheid van terugbetaling:

Euro

Contact:

De Nederlandsche Bank N.V.
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Bezoekadres:
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Telefoon:
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
vanuit Nederland: 0800-0201068
vanuit het buitenland: + 31 20 524 91 11
E-mail: info@dnb.nl

Meer informatie:

http://www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’

Aanvullende informatie
Overige belangrijke informatie: In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en
bedrijven onder het depositogarantiestelsel. Voor bepaalde tegoeden geldt een uitzondering.
Deze worden op de website van het verantwoordelijke depositogarantiestelsel vermeld. Ook zal
je bank je op verzoek meedelen of bepaalde producten al dan niet zijn gedekt. Als een rekening
onder de dekking valt, zal de bank dit ook bevestigen op het rekeningafschrift.
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Voetnoten
(1)

Je tegoeden zijn gedekt door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Indien je bank
failliet gaat, worden je tegoeden terugbetaald tot € 100.000.

(2)

Algemene beschermingslimiet:
Indien een tegoed niet beschikbaar is voor de rekeninghouder omdat een bank niet aan haar
financiële verplichtingen kan voldoen, worden de rekeninghouders terugbetaald door het
Nederlandse depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt ten hoogste € 100.000 per
bank. Dit betekent dat alle tegoeden bij dezelfde bank bij elkaar worden opgeteld om te bepalen
welk bedrag wordt gedekt. Als een rekeninghouder bijvoorbeeld een spaarrekening met
€ 90.000 en een betaalrekening met € 20.000 heeft, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van
slechts € 100.000.
Dit geldt ook als een bank onder verschillende merknamen actief is. Aegon Bank N.V. opereert
ook onder de naam Aegon Bank en Knab. Heb je tegoeden onder deze merknamen, dan zijn
deze tegoeden samen gedekt tot € 100.000.

(3)

Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen:
Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van € 100.000 voor elke rekeninghouder
afzonderlijk.
In het geval dat op het moment van het faillissement van je bank door jou een tegoed wordt
aangehouden dat direct verband houdt met de koop of verkoop van een particuliere eigen
woning, is een dergelijk tegoed onder het depositogarantiestelsel voor een periode van drie
maanden na storting van het tegoed tot maximaal € 500.000 aanvullend beschermd. Verdere
informatie kun je vinden op http://www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.

(4)

Terugbetaling:
Het verantwoordelijke depositogarantiestelsel is het Nederlandse wettelijke
Depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam; bezoekadres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; telefoon
(bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur): vanuit Nederland: 0800-0201068, vanuit het
buitenland: + 31 20 524 91 11; e-mail: info@dnb.nl; website: http://www.dnb.nl onder
‘Depositogarantiestelsel’. Het zal je deposito’s (tot € 100.000) uiterlijk binnen 20 (twintig)
werkdagen terugbetalen.
Als je binnen deze termijn geen terugbetaling hebt ontvangen, moet je zelf contact opnemen
met het depositogarantiestelsel. Het is namelijk mogelijk dat je je geld niet meer kunt
terugvragen na het verstrijken van een bepaalde termijn.
De termijn van terugbetaling zal stapsgewijs worden teruggebracht tot 7 (zeven) werkdagen.
Gedurende deze overgangstermijn kan De Nederlandsche Bank (DNB) je op verzoek een
passend bedrag toekennen om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien.
Verdere informatie kun je vinden op http://www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.
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