Productvoorwaarden
BLG Zakelijk Sparen

Deze Productvoorwaarden gelden vanaf 1 april 2016

1

Definities

1.1

Bank
BLG Wonen, handelsnaam van de Volksbank N.V., gevestigd te Utrecht.
Productvoorwaarden
Deze productvoorwaarden, steeds in hun meest recente
versie.
Rekening
De rekening BLG Zakelijk Sparen welke op naam is gesteld
van de Rekeninghouder.
Rekeninghouder
Natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, voor zover zij een onderneming drijven.
Tegenrekening
De door de Rekeninghouder aangewezen en door de Bank
geaccepteerde bankrekening (niet zijnde een spaarrekening) aangehouden bij een bank die gevestigd is in een
SEPA-land, ten gunste en ten laste waarvan mutaties ingevolge deze productvoorwaarden kunnen plaatsvinden.
Deposito
Het product BLG Zakelijk Deposito, welke op naam is
gesteld van de Rekeninghouder en welk product in één
variant voorkomt: BLG Zakelijk Deposito met jaarrente.
Gevolmachtigde
De door de Rekeninghouder aangewezen persoon die
over de Rekening kan beschikken.
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2

Algemeen

2.1

De Rekeninghouder mag maximaal één Rekening aanhouden bij de Bank.
De Rekening is niet bestemd voor het lopende
betalingsverkeer.
Contante opnames ten laste van en contante stortingen
ten gunste van de Rekening zijn niet toegestaan.
De Rekeninghouder mag voor het verkrijgen van toegang
tot de Rekening uitsluitend handelen met inachtneming van de door de Bank vastgestelde voorwaarden en
gebruiksvoorschriften.
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3

Tegenrekening

3.1

De Rekeninghouder kan slechts één Tegenrekening
opgeven ten gunste waarvan opdrachten mogen worden
verstrekt ten laste van de Rekening.

Indien de Rekeninghouder een andere Tegenrekening
wil aanwijzen, dient de Rekeninghouder dit schriftelijk
(of op een andere, nog nader door de Bank te bepalen
wijze) aan de Bank mede te delen.

4

Overboekingen

4.1

4.2

De toegang tot en het beheer over de Rekening wordt
verkregen via door de Bank ter beschikking gestelde
formulieren en via Mijn BLG Zakelijk indien de Rekeninghouder of Gevolmachtigde daarover beschikt.
Het tegoed op de Rekening kan in beginsel zonder beperkingen overgeboekt worden, maar slechts naar de Tegenrekening. De Bank kan een daglimiet hanteren. Meer
informatie hierover is te vinden in de Informatiewijzer
Zakelijk Sparen BLG Wonen.

5

Rente

5.1

De Bank vergoedt rente over het tegoed op de Rekening. Aan dit tegoed of de rentevergoeding daarover
kan de Bank een maximum stellen. Meer informatie
hierover is te vinden in de Informatiewijzer Zakelijk
Sparen BLG Wonen. De rente die de Bank vergoedt is
variabel, wat betekent dat de Bank de rente iedere dag
kan wijzigen. Een rentewijziging gaat direct in en wordt
gecommuniceerd op de website van de Bank. De actuele rentepercentages zijn onder andere te vinden op de
website van de Bank.
De Bank schrijft in januari van ieder jaar de over het voorgaande jaar door de Bank berekende rente op de Rekening
bij. Het rentebedrag zelf wordt met ingang van 1 januari
van het nieuwe kalenderjaar rentedragend.
Voor de renteberekening wordt een maand gesteld op 30
dagen en een jaar op 360 dagen.
Bij opzegging van de Rekening zal de Bank rente uitkeren
tot de datum van opheffing van de Rekening.
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6

Deposito

6.1

De Rekeninghouder heeft de mogelijkheid om (een
gedeelte van) het spaartegoed dat op de Rekening staat,
te storten in een Deposito.
De minimum inleg voor het Deposito bedraagt € 500
(zegge: vijfhonderd euro).
De looptijd van het Deposito bedraagt minimaal één jaar
(twaalf gehele kalendermaanden) en maximaal tien jaar
(120 gehele kalendermaanden). Het ingelegde bedrag
wordt aan het einde van de vooraf overeengekomen
termijn van het Deposito op de Rekening overgeboekt.
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Op het Deposito kunnen gedurende de looptijd geen
extra stortingen gedaan worden. Indien de Rekeninghouder een extra storting in een Deposito wil doen, dient
hiertoe een nieuw Deposito te worden geopend waarop
het bedrag kan worden gestort. Op dit nieuw geopende
Deposito zijn de dan geldende voorwaarden en condities
van toepassing.
Voor de renteberekening wordt een maand gesteld op
dertig dagen en een jaar op 360 dagen. De rente wordt
telkens na een periode van twaalf maanden, na de datum
van inleg, op het Deposito geboekt.
Indien de Rekeninghouder het Deposito vóór het einde
van de looptijd geheel of gedeeltelijk wenst te beëindigen,
zal de Bank over het opgenomen saldo een boeterente
van 1,25% per niet volgemaakt spaarjaar inhouden, met
een maximum percentage van 4,5%. Ingeval van overlijden van de Rekeninghouder voor het einde van de
looptijd is geen boeterente verschuldigd.
Het Deposito kent een vaste rente over het tegoed. De rente
wordt bepaald op basis van de inlegdatum en de op dat
moment geldende rente voor de gekozen looptijd.

7

Afschriften

7.1

Als de Rekeninghouder of Gevolmachtigde over Mijn
BLG beschikt verkrijgt hij via Mijn BLG inzage in de saldi
en/of mutaties van de Rekening. Hij is verplicht om periodiek de saldi en/of mutaties te controleren. Meer informatie is te vinden in de Voorwaarden Mijn BLG Zakelijk.
De Rekeninghouder krijgt iedere maand een papieren
afschrift met de mutaties van de voorgaande maand,
tenzij er in die maand geen mutatie heeft plaatsgevonden. De Bank stuurt minimaal eens per jaar een afschrift
aan de Rekeninghouder.
De papieren jaaropgave wordt aan het begin van het
daaropvolgende jaar verstrekt aan de Rekeninghouder.
De jaaropgave wordt ook via Mijn BLG verstrekt indien de
Rekeninghouder of Gevolmachtigde daarover beschikt .
De papieren afschriften en jaaropgave worden eenmalig
verstrekt. Op verzoek van de Rekeninghouder kan de
Bank een kopie verstrekken. De Bank kan hiervoor kosten
in rekening brengen. In de Informatiewijzer Zakelijk
Sparen BLG Wonen zijn de tarieven opgenomen.
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De Bank behoudt zich het recht voor deze Productvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, dan wel aan te vullen of
het product BLG Zakelijk Sparen op te heffen en BLG Zakelijk Sparen om te zetten naar een andere spaarrekening.
De Bank zal de Rekeninghouder op een door haar nader te
bepalen wijze tenminste dertig dagen voorafgaande aan
een voorgenomen wijziging, aanvulling of opheffing als
in artikel 8.2 bedoeld, hieromtrent op de hoogte stellen,
na verloop van welke periode deze wijziging, aanvulling
of opheffing van kracht wordt.
Op de Overeenkomst BLG Zakelijk Sparen zijn de volgende
voorwaarden van toepassing: deze Productvoorwaarden,
het Reglement Spaarrekeningen Zakelijk, de Informatiewijzer Zakelijk Sparen BLG Wonen en de Algemene
Bankvoorwaarden. Wanneer de Rekeninghouder of zijn
Gevolmachtigde(n) voor de Rekening ook Mijn BLG Zakelijk gebruikt, dan gelden daarvoor ook de Overeenkomst
Mijn BLG Zakelijk en de Voorwaarden Mijn BLG Zakelijk.
Bij eventuele strijdigheid tussen het bepaalde in de overeenkomst, de Productvoorwaarden en de Voorwaarden
Mijn BLG Zakelijk, geldt de volgende rangorde:
1 De Overeenkomst Mijn BLG Zakelijk.
2 De Voorwaarden Mijn BLG Zakelijk, inclusief Informatiewijzer Zakelijk Sparen BLG Wonen.
3 De overeenkomst van de Rekening.
4 De Productvoorwaarden BLG Zakelijk Sparen, inclusief
Informatiewijzer Zakelijk Sparen BLG Wonen.
5 Reglement Spaarrekeningen Zakelijk, inclusief Informatiewijzer Zakelijk Sparen BLG Wonen.
6 De Algemene Bankvoorwaarden.
Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of de daarop
van toepassing zijnde voorwaarden onverhoopt strijdig
mocht zijn met (dwingend) recht dan tast dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen
daarin niet aan. De niet geldige bepaling wordt in dat
geval vervangen door een bepaling die het meest de strekking daarvan benadert.
Op deze Productvoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
De Bank kan het gebruik van een persoonlijk e-mailadres
door de Rekeninghouder verplicht stellen om via deze
weg met de Rekeninghouder te kunnen communiceren.

8

Slotbepalingen

Bescherming Persoonsgegevens

8.1

De Bank is bevoegd, gelijk de Rekeninghouder hier bij
voorbaat toestemming voor verleent, de rechten en verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit de overeenkomst
aan derden over te dragen en/of voor de uitvoering daarvan derden in te schakelen.

Bij het klant worden vraagt de Bank om de persoonsgegevens
van deze persoon. Deze gegevens kan de Bank gebruiken voor
de doelen zoals beschreven in haar Privacy- en Cookie Reglement. Meer informatie over hoe de Bank omgaat met privacy is
te vinden op blg.nl. Verder houdt de Bank zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Deze gedragscode is te vinden op nvb.nl.

BLG Wonen is een handelsnaam van de Volksbank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K.nr. 16062338. De Volksbank N.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd in de
hoedanigheid van financiële dienstverlener onder nummer 12000085.
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