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OVEREENKOMST KNAB SPAREN 
 
Met Knab Sparen heb je een Spaarrekening bij Knab.  
 
Om een Knab Spaarrekening te openen, ga je met ons de Overeenkomst Knab Sparen aan. In 
deze Overeenkomst Knab Sparen staan de afspraken die wij met jou maken over Knab Flexibel 
Sparen.  
 
Bij de Overeenkomst Knab Sparen horen ook de Productvoorwaarden Sparen. Daarnaast 
gelden de algemene voorwaarden van Knab (hierna: de Algemene Voorwaarden) en de 
algemene bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: de Algemene 
Bankvoorwaarden).  
 
Als er in de Overeenkomst Knab Sparen een bepaling staat die strijdig is met een bepaling uit 
de Algemene Bankvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden of de Productvoorwaarden 
Sparen, dan gaat de bepaling in de Overeenkomst Knab Sparen voor.  
 
Woorden die met een hoofdletter beginnen zijn woorden die vaak voorkomen. In de Algemene 
Voorwaarden, de Productvoorwaarden Sparen of deze Overeenkomst Knab Sparen leggen wij 
uit wat we met deze woorden bedoelen.  
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DEEL I – KNAB FLEXIBEL SPAREN 

1. Wat is Knab Flexibel Sparen? 
Met Knab Flexibel Sparen ontvang je een variabele rente over het saldo op jouw 
Spaarrekening, terwijl je jouw geld niet vastzet. Jouw geld is dus vrij opneembaar. 
 

2. We rekenen rente voor Knab Flexibel Sparen 
2.1 In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Voorwaarden geldt voor Knab Flexibel 

Sparen dat we rente rekenen over iedere dag dat het geld op jouw Spaarrekening staat.  
 

Beschikbaarheid Beschikbaar met Knab Basis (tot EUR 50.000) en Knab Plus 
Geld storten • Is altijd mogelijk 

• Uitsluitend via jouw eigen Knab (Betaal- of Spaar)rekening 
• Geen kosten 
• Geen minimumbedrag 
• Maximaal EUR 50.000 met Knab Basis 
• Geen maximumbedrag met Knab Plus 

Geld opnemen • Is altijd mogelijk 
• Uitsluitend via jouw eigen Knab (Betaal of Spaar)rekening.  

Contant geld kun je alleen van jouw Betaalrekening 
opnemen 

• Geen minimumbedrag 
• Geen maximumbedrag 
• Geen kosten 

Verwerking opdrachten Directe verwerking van opdrachten 
Rentepercentage • Variabel – wij kunnen het rentepercentage elke dag 

aanpassen 
• Het actuele rentepercentage vind je op onze website 
• Boven een bepaald saldo (het saldolimiet) ontvang je 

mogelijk geen rente. Die saldolimiet staat op onze website 
en geldt voor het totale saldo van alle Knab Flexibele 
Spaarrekeningen binnen jouw pakket 

Renteberekening Dagelijks, op basis van daadwerkelijk aantal dagen 
Rentebijschrijving Elke eerste dag van een kwartaal 
Opzeggen Is altijd mogelijk, geen kosten 
Depositogarantiestelsel Het depositogarantiestelsel is van toepassing op Knab Flexibel 

Sparen. Zie de Algemene Voorwaarden voor meer informatie over 
het depositogarantiestelsel. 
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2.2 De rente op jouw Spaarrekening wordt elk kwartaal – uiterlijk op 1 januari, 1 april, 1 juli 
en 1 oktober – door ons aan jou betaald als de rente positief is. Is de rente negatief, dan 
moet je op deze momenten rente aan ons betalen.  
 

 
 
DEEL II - VERKLARINGEN 

3. Wat verklaar je aan ons? 
3.1 Door het ondertekenen van de Overeenkomst Knab Sparen verklaar je dat: 

• Je ons toestemming geeft om informatie uitsluitend elektronisch aan jou te 
verstrekken, dus per e-mail of via (een bericht in) jouw Persoonlijke 
Bankomgeving en/of de Knab App. 

• We jou een exemplaar van de Productvoorwaarden Sparen, de Algemene 
Voorwaarden met daarin de Algemene Bankvoorwaarden hebben verstrekt of je 
in ieder geval een exemplaar van deze voorwaarden (online) hebt kunnen 
raadplegen en opslaan. Je hebt van deze documenten kennisgenomen. 

• Je akkoord gaat met deze Overeenkomst Knab Sparen, de Productvoorwaarden 
Sparen, de Algemene Voorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden.  

• Wij jou voldoende informatie hebben verstrekt over Knab Sparen.  
• Je voldoet aan ons klantacceptatiebeleid zoals dat op onze website staat. 

 
3.2 Je verklaart daarnaast dat: 

• Je in Nederland woont (exclusief de overzeese gebiedsdelen); 
• Je meerderjarig bent; 
• Je een Burgerservicenummer hebt; en 
• Je geen U.S. Person bent.  
 
Je bent een U.S. Person als je op grond van de Foreign Account Tax Compliance Act 
als Amerikaans belastingplichtige wordt aangemerkt. Hiervan is onder meer sprake als 
één of meer van onderstaande situaties op jou als natuurlijk persoon van toepassing is: 
• Je bent een Amerikaans staatsburger, bijvoorbeeld omdat je bent geboren in de 

Verenigde Staten, je genaturaliseerd bent of ten minste één ouder hebt die 
Amerikaans staatsburger is. 

• Je bezit een greencard. 
• Je bent de afgelopen drie jaar tenminste 183 dagen in de Verenigde Staten 

geweest.  
Voor meer informatie over wanneer je een U.S. Person bent verwijzen wij je naar onze 
website. 

 

 


