Productvoorwaarden

Vragen en antwoorden
over de Productvoorwaarden Internetsparen

Vraag/situatie

Toelichting

1. Wat is Internetsparen?

Internetsparen is een internetspaarrekening met een variabele
rente.
Via uw persoonlijke en beveiligde online omgeving, mijn.nn.nl,
heeft u toegang tot uw spaargeld.

Waar in de
voorwaarden?
1,3,4,7

Kenmerken Internetsparen:
• Variabele rente
• Jaarlijkse rentebijschrijving
• Geen minimale inleg
• Geen verplichte maandelijkse inleg
• Vrij opneembaar zonder kosten
• Online te openen
• Inzicht in uw saldo via mijn.nn.nl
• Geld opnemen en storten via uw betaalrekening
2. Valt de internetspaar
rekening onder het
depositogarantiestelsel?

Ja, het depositogarantiestelsel (DGS) is van toepassing op alle in
Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van De
Nederlandsche Bank (DNB). Dit geldt ook voor NationaleNederlanden Bank.

3. Hoe werkt de internet
spaarrekening?

Uw internetspaarrekening is gekoppeld aan uw betaalrekening;
de zogenaamde tegenrekening (zie verder vraag 4).
U kunt op elk moment bedragen storten of opnemen. De
internetspaarrekening is geen betaalrekening. U kunt er geen
betalingen mee doen aan anderen.
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4. Wat is een tegenrekening?

Internetsparen is aan een vaste tegenrekening gekoppeld.
De tegenrekening is uw betaalrekening bij een bank in Nederland
die op uw naam staat, of in geval van een gezamenlijke rekening
(een zogenoemde en/of rekening), op uw en op de naam van uw
mederekeninghouder staat.

Waar in de
voorwaarden?
1,6

U kunt alleen vanaf uw tegenrekening geld storten op de
internetspaarrekening en u kunt alleen bedragen van uw
internetspaarrekening overmaken naar uw tegenrekening.
U kunt hiertoe opdracht geven via mijn.nn.nl.
Als er sprake is van een en/of tegenrekening, moet de internet
spaarrekening op naam van ten minste één van de rekening
houders van de tegenrekening staan.
5. Hoe wordt mijn identiteit
gecontroleerd?

Wij controleren uw identiteit aan de hand van uw tegenrekening.
Als bank zijn wij verplicht om de identiteit van iedere klant te
controleren. In veel gevallen gebeurt dat met een kopie van uw
identiteitsbewijs, maar wij hebben ervoor gekozen om uw
identiteit te controleren met gegevens die bekend zijn bij de bank
waar uw tegenrekening loopt. Die bank heeft uw identiteit al
gecontroleerd.
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6. Wanneer krijg ik de rente op
mijn internetspaarrekening
uitgekeerd?

Uw rente wordt per kalenderjaar achteraf op uw internet
spaarrekening bijgeschreven. Dit doen wij met de datum van
1 januari. Voor u is de rente na enkele werkdagen zichtbaar en
beschikbaar.
Als u uw rekening stopt, keren we de rente, die u tot de
einddatum heeft opgebouwd, direct uit op uw tegenrekening.
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7. Hoe wordt de rente
berekend?

Wij berekenen de rente per dag over uw saldo tot € 1.000.000,-.
Wij gaan daarbij uit van het werkelijk aantal dagen per maand en
per jaar. De maand februari kan bijvoorbeeld 28 of 29 dagen
hebben, afhankelijk van het jaar. Informatie over de rente die u in
een jaar heeft opgebouwd vindt u op mijn.nn.nl.
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8. Krijg ik rekeningafschriften
en een jaaropgave?

Nee, u ontvangt van ons geen papieren afschriften. U kunt
stortingen en opnames en uw jaaropgave via mijn.nn.nl bekijken
en als u wilt afdrukken.
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9. Wat gebeurt er als de
rekeninghouder(s) overlijdt
(overlijden)?

1 Als de rekening alleen op uw naam is geopend, dan blokkeren
wij de rekening op het moment dat we de akte van overlijden
ontvangen. Als bekend is wie de erfgenamen zijn, kunnen zij
over het tegoed beschikken. Wij kunnen het saldo met de
opgebouwde rente dan overboeken naar de erfgenamen. We
mogen hiervoor om een verklaring van erfrecht en/of een
verklaring van het Centraal Testamentregister (CTR) vragen.
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2 Als de rekening een en/of rekening betreft en een van de
rekeninghouders overlijdt, dan kan de andere rekeninghouder
over de rekening beschikken. Als wij een verklaring van
erfrecht hebben ontvangen, kunnen de (gezamenlijke)
erfgenamen ook over de rekening beschikken.
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10. Kan ik mijn vaste tegen
rekening wijzigen?

U kunt de tegenrekening van uw internetspaarrekening wijzigen
via mijn.nn.nl.

Waar in de
voorwaarden?
12.1

Nationale-Nederlanden Bank moet dan wel uw identiteit
opnieuw controleren. Uw internetspaarrekening wordt daarom
tijdelijk geblokkeerd voor gebruik, totdat u een eerste storting
hebt gedaan vanaf de nieuwe tegenrekening.
11. W
 ie kan deze rekening
openen?

U kunt als particulier een internetspaarrekening openen als u:
• in Nederland woont;
• een geldig identiteitsbewijs heeft (indien van toepassing ook
een geldige verblijfsvergunning);
• een Burgerservicenummer (voormalig Sofinummer) heeft;
• minimaal 18 jaar bent;
• een eigen e-mailadres heeft;
• in het bezit bent van een betaalrekening die op uw naam staat
bij een bank met een bankvergunning van De Nederlandsche
Bank.
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Deze criteria gelden ook bij een en/of rekening voor beide
rekeninghouders. U kunt geen internetspaarrekening openen op
naam van een bedrijf. Wij kunnen een aanvraag altijd weigeren.
12. Wat moet ik weten over mijn
internetspaarrekening en de
Belastingdienst?

Klanten met een internetspaarrekening kunnen het Financieel
Jaaroverzicht downloaden via mijn.nn.nl.
Nationale-Nederlanden Bank is wettelijk verplicht om de
Belastingdienst te informeren.
De informatie op uw Financieel Jaaroverzicht verstekken wij aan
de Belastingdienst.
Spaar- en beleggingstegoeden van in Nederland woonachtige
particulieren worden tot het vermogen in box 3 gerekend. De
belasting bedraagt 1,2% vermogensrendementheffing per jaar
over het netto vermogen in box 3 (bezittingen min schulden aan
het begin van ieder kalenderjaar).
Deze belasting wordt overigens pas geheven voor zover dit saldo
hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3.
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