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SPAREN MET KNAB 
 
Je hebt ervoor gekozen om te sparen bij Knab (hierna: Knab Sparen) door bij ons een 
Spaarrekening (hierna: Spaarrekening) te openen. In deze voorwaarden (de Productvoorwaarden 
Sparen) staan de algemene afspraken die wij met jou maken ten aanzien van Knab Sparen. Naast 
deze Productvoorwaarden Sparen ga je met ons een overeenkomst aan voor Knab Sparen en/of 
Knab Deposito (hierna: de Productovereenkomsten). In de Productovereenkomsten staan 
specifieke afspraken die wij met jou maken over het product.  
 
De algemene voorwaarden van Knab (hierna: de Algemene Voorwaarden) en de algemene 
bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: de Algemene 
Bankvoorwaarden) gelden altijd als je klant bij ons bent. We raden je aan om deze documenten 
goed te lezen. Deze documenten staan altijd op onze website en in jouw Persoonlijke 
Bankomgeving en/of de Knab App. 
 
Als er in deze Productvoorwaarden Sparen een bepaling staat die strijdig is met een bepaling in 
een ander document, dan gaat de bepaling in het meest specifieke document voor. Dit betekent 
dat de bepalingen in de Productvoorwaarden Sparen voorgaan op de bepalingen in de Algemene 
Voorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden. Dit betekent ook dat de bepalingen in de 
Productovereenkomst(en) voorgaan op de Productvoorwaarden Sparen. Bij strijdige bepalingen 
geldt deze volgorde: 
a) de Productovereenkomst(en); 
b) de Productvoorwaarden Sparen; 
c) onze Algemene Voorwaarden; en  
d) de Algemene Bankvoorwaarden. 
 
Als we het in deze Productvoorwaarden Sparen over "jij", "je" of "jou" hebben, bedoelen we jou, 
onze klant. Als we het in deze Productvoorwaarden Sparen over "Knab", "wij", "we" of "ons" 
hebben, bedoelen we Knab. 
 
Woorden die met een hoofdletter beginnen zijn woorden die vaak voorkomen. In de Algemene 
Voorwaarden of in deze Productvoorwaarden Sparen leggen wij uit wat we met deze woorden 
bedoelen.  
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1. Jouw Spaarrekening bij Knab 
1.1 Met Knab Sparen heb je één of meer Spaarrekeningen bij Knab. Je hebt toegang tot jouw 

Spaarrekening via jouw Persoonlijke Bankomgeving en/of de Knab App.  
 

1.2 Je kunt de Spaarrekening alleen openen als je al een betaalrekening (hierna: 
Betaalrekening) bij ons hebt. Jouw Spaarrekening krijgt dezelfde tenaamstelling als jouw 
Betaalrekening. Jouw Spaarrekening maakt deel uit van jouw pakket bij Knab. Als je een 
Spaarrekening wil met een andere tenaamstelling, moet je een nieuw pakket openen. 
 

1.3 Je kan geld op jouw Spaarrekening storten door geld over te boeken van jouw 
Betaalrekening naar jouw Spaarrekening. Geld opnemen van jouw Spaarrekening doe je 
door een bedrag over te boeken van jouw Spaarrekening naar één van de andere 
rekeningen binnen jouw pakket. 
 

1.4 Overboekingen van en naar jouw Spaarrekening worden direct verwerkt. Het geld staat 
binnen enkele seconden op jouw andere rekening bij Knab. 
 

1.5 Heb je meerdere Spaarrekeningen in jouw pakket? Dan zijn deze rekeningen onderling 
met elkaar verbonden. Je kunt dan dus ook spaargeld van de ene naar de andere 
Spaarrekening overboeken. 

 
1.6 Je kunt automatisch sparen. Dat doe je door ons een opdracht te geven om geld over te 

boeken van een (Betaal)rekening in jouw pakket naar jouw Spaarrekening. Je stelt dan 
een periodieke overboeking in. Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je inlegt.  
 

1.7 Je kunt de periodieke overboeking ook instellen als je periodiek geld wil opnemen van 
jouw Spaarrekening (ontsparen). Je geeft dan aan hoe vaak en hoeveel geld je wil 
opnemen van jouw Spaarrekening. Dit geld wordt dan automatisch overgemaakt naar een 
door jou opgegeven (Betaal)rekening binnen jouw pakket. 

 
1.8 Je kunt geen contant geld opnemen van jouw Spaarrekening. Je kunt jouw Spaarrekening 

ook niet gebruiken voor gewoon betalingsverkeer, zoals het doen van een betaling of het 
overmaken van een bedrag naar een ander. Om contant geld op te nemen of geld over te 
maken aan een ander, moet je het bedrag eerst naar jouw Betaalrekening overmaken. 

2. De rente op jouw Spaarrekening 
2.1 In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Voorwaarden geldt dat de rente die we rekenen 

bij Knab Sparen variabel is. Dat betekent dat we de rente iedere dag kunnen wijzigen. De 
actuele hoogte van de rente staat op onze website. 
 

2.2 Bij Knab Deposito spreken we een vast rentepercentage met je af voor een bepaalde 
periode. 
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2.3 De rentetarieven zijn effectief op jaarbasis. Wij berekenen rente over de dagen dat het 
saldo op jouw Spaarrekening staat. Wij keren de door jou opgebouwde rente uit op jouw 
Spaarrekening.  

3. We kunnen de Productvoorwaarden en de Productovereenkomst 
wijzigen 

3.1 We kunnen de Productvoorwaarden en de Productovereenkomsten veranderen 
(wijzigen). We laten het je minimaal twee weken van tevoren weten als we dat doen, 
behalve als de verandering van de voorwaarden in jouw voordeel is, het gevolg is van 
veranderde wet- en regelgeving, een uitspraak van een rechter (of vergelijkbare instantie) 
of maatregelen van toezichthouders. Dan laten we je dit zo snel mogelijk weten en geldt 
de verandering direct. 
 

3.2 Ben je het niet eens met de verandering? Dan kun je jouw Spaarrekening opzeggen. Laat 
het ons dan weten. Horen we niets van jou binnen twee weken? Dan geef je daarmee aan 
dat je de verandering goedkeurt. 

 
3.3 Als er veranderingen zijn in de Productvoorwaarden of in (één van) jouw 

Productovereenkomst(en), ontvang je een bericht via e-mail, jouw Persoonlijke 
Bankomgeving en/of de Knab App. 
 

3.4 Let op: als je een lopend Knab Deposito wil beëindigen, omdat je het niet eens bent met 
de veranderingen, dan zijn daar mogelijk kosten aan verbonden. Ben je het niet eens met 
de verandering? Laat het ons dan weten. In dat geval kunnen wij jou de volgende 
mogelijkheden bieden: 
a) De verandering geldt niet voor jouw lopende Knab Deposito. De onveranderde 

Productvoorwaarden Sparen en/of de Overeenkomst Knab Deposito gelden dan 
voor de resterende looptijd van jouw Knab Deposito; of 

b) Jij kunt zonder opnamekosten en administratiekosten jouw Knab Deposito 
beëindigen. Normaal gesproken moet jij opnamekosten en administratiekosten 
betalen bij het beëindigen van jouw Knab Deposito. Die rekenen wij in dit geval 
niet.  

 
Wij laten jou bij het aankondigen van de verandering weten welke mogelijkheid wij jou 
bieden. Als de verandering van de Productvoorwaarden Sparen en/of de Overeenkomst 
Knab Deposito in jouw voordeel is, het gevolg is van veranderde wet- en regelgeving, een 
uitspraak van een rechter (of vergelijkbare instantie) of maatregelen van toezichthouders, 
dan kun je geen bezwaar maken. De veranderingen gelden dan ook voor jouw product. 

 


