Deposito
voorwaarden

Voorwaarden Deposito
Deze Voorwaarden Deposito gelden wanneer u een Deposito bij ons, InsingerGilissen Bankiers N.V.,
opent en aanhoudt.

ALGEMENE AFSPRAKEN
1. Begrippen
In dit hoofdstuk gebruiken wij begrippen. Deze begrippen hebben wij met een hoofdletter
geschreven. Deze begrippen zijn uitgelegd in de Algemene Voorwaarden InsingerGilissen Bankiers
N.V. Hieronder leggen wij uit wat wij met de nieuwe begrippen bedoelen die in dit hoofdstuk worden
gebruikt.
Deposito
Een door u bij ons aangehouden bedrag waarover wij met u afspraken hebben gemaakt over de
hoogte daarvan, de periode dat u het bedrag bij ons aanhoudt en de rente die u over dat bedrag
gedurende de afgesproken periode van ons ontvangt.
Voorwaarden Deposito
Deze voorwaarden.

AFSPRAKEN OVER OPENEN EN LOOPTIJD
2. Openen
1. U kunt ons vragen een Deposito voor u bij ons te openen. Wij maken dan afspraken met u over
het bedrag, de looptijd en het rentepercentage voor de berekening van de rente die u over
het deposito ontvangt. U kunt meerdere Deposito’s bij ons openen en aanhouden. Voor ieder
Deposito gelden dan de afgesproken looptijd, het afgesproken bedrag en het afgesproken
rentepercentage.
2. Voor het openen van een Deposito is het nodig dat u een Geldrekening bij ons heeft. Als u
meerdere Geldrekeningen bij ons heeft, is het nodig dat u ons laat weten bij welke Geldrekening
het te openen Deposito hoort. Het op deposito te zetten bedrag schrijven wij af van de
Geldrekening waarbij het Deposito hoort.
3. Het Deposito staat op dezelfde naam als de Geldrekening waarbij dat Deposito hoort.
4. U ontvangt van ons een nota ter bevestiging van het op het Deposito gezette bedrag, het daarbij
behorende afgesproken rentepercentage en de looptijd zodra wij uw Deposito administratief
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hebben verwerkt. Deze bevestiging ontvangt u via Mijn InsingerGilissen. U kunt ons vragen de
bevestiging op andere wijze te verstrekken. Hier zullen wij extra kosten voor in rekening brengen,
tenzij wij hierover andere afspraken met u hebben gemaakt.
5. Als u het niet eens bent met de bevestiging van het Deposito dan moet u ons dat binnen één
Werkdag laten weten.
6. Wij kunnen beperkingen stellen aan de mogelijkheid tot het openen van een Deposito. De
beperkingen kunnen betrekking hebben op het minimum of maximum bedrag, de minimale of
maximale looptijd en de valuta van een Deposito. Deze beperkingen kunnen van tijd tot tijd
wijzigen maar wijzigingen gelden niet voor een lopend Deposito. U kunt ons te allen tijde vragen
wat de beperkingen zijn.
7. Wij kunnen altijd weigeren om een Deposito te openen.
8. Zonder onze schriftelijke toestemming kunt u uw rechten volgend uit een Deposito niet
overdragen aan een ander.

3. Rente
1. Bij de berekening van de rente telt de eerste dag van de looptijd mee maar de laatste dag (waarop
het deposito eindigt) niet. Bij de berekening van rente wordt elke maand op het daadwerkelijke
aantal dagen voor die maand en elk jaar op 365 dagen gesteld. Wat betekent dit? Stel dat u op 1
januari 2017 een bedrag van € 100.000 bij ons op Deposito heeft gezet tegen een rente van 2,5%
en het deposito eindigt op 31 maart 2017. Bij de berekening van de rente stellen wij ieder jaar op
365 dagen en iedere maand op het daadwerkelijke aantal dagen voor die maand. De rente die u
van ons over het Deposito ontvangt, wordt dan als volgt berekend (alle bedragen zijn afgrond op
twee decimalen):
januari 2017:
2,5% * [31/365] * 100.000 = € 212,33
februari 2017:
2,5% * [28/365] * 100.000 = € 191,78
maart 2017:
2,5% * [30/365] * 100.000 = € 205,48
(31 maart is de einddatum en telt niet mee bij de berekening van de rente)
Op 31 maart 2017 ontvangt u dan € 609,59
2. De rente die u over het Deposito ontvangt, wordt op het einde van de looptijd van het
betreffende Deposito bijgeschreven op de Geldrekening die bij het Deposito hoort. Indien de
looptijd van een Deposito langer is dan twaalf maanden ontvangt u de rente (telkens) nadat
twaalf maanden zijn verlopen nadat het Deposito is begonnen of nadat de vorige afrekening van
de rente heeft plaatsgevonden.
3. Gedurende de afgesproken looptijd van een Deposito kan het afgesproken rentepercentage dat
betrekking heeft op dat deposito niet worden gewijzigd.

4. Einde van de looptijd
1. Het Deposito eindigt automatisch op de laatste dag van de bij het openen afgesproken looptijd.
Een Deposito eindigt altijd op een Werkdag. Als de einddatum die hoort bij een afgesproken
looptijd niet op een Werkdag valt, wordt de looptijd verlengd tot de eerstvolgende Werkdag.
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2. Aan het einde van de looptijd van het Deposito wordt het depositobedrag bijgeschreven op de
Geldrekening die bij het deposito hoort.
3. Een Deposito eindigt ook als het (voortijdig) tijdens de afgesproken looptijd wordt afgebroken.
Artikel 5 is dan van toepassing.
4. Indien de Geldrekening die bij het Deposito hoort wordt gesloten (door u of door ons), wordt het
Deposito afgebroken. Artikel 5 is dan van toepassing.

5. Afbreken van een Deposito
1. Als een Deposito voor het einde van de afgesproken looptijd wordt afgebroken wordt de
afgesproken rente over het Deposito berekend tot de dag dat het Deposito wordt afgebroken en
bijgeschreven op de Geldrekening die bij het Deposito hoort.
2. Het depositobedrag wordt op de dag dat het Deposito wordt afgebroken bijgeschreven op de
Geldrekening die bij het Deposito hoort.
3. Een Deposito kan alleen op een Werkdag worden afgebroken.
4. Indien u in strijd met de Voorwaarden Deposito of de Algemene Voorwaarden InsingerGilissen
Bankiers N.V. handelt of enige verplichting ten opzichte van ons niet nakomt mogen wij
een Deposito afbreken. U bent dan aan ons een vergoeding voor het vervroegd beëindigen
verschuldigd. Lid 5 is dan van toepassing.
5. Als een Deposito wordt afgebroken, bent u aan ons een vergoeding voor de vervroegde
beëindiging verschuldigd. Deze vergoeding wordt als volgt berekend:
a) De periode dat het Deposito eerder eindigt dan de afgesproken looptijd wordt in aantal
maanden bepaald waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt beschouwd
(‘Resterende Maanden’).
b) Het actuele rentepercentage dat bij ons geldt als u op de afbreekdatum met ons een nieuw
Deposito ter grootte van het afgebroken Deposito zou afspreken met een looptijd gelijk aan
de Resterende Maanden (‘Actuele Rentepercentage’) wordt bepaald. Indien wij geen Deposito
kennen met een looptijd gelijk aan de Resterende Maanden wordt voor het vaststellen van het
Actuele Rentepercentage uitgegaan van een looptijd die wij wel kennen en langer is dan de
Resterende Maanden maar het dichts bij de Resterende Maanden ligt.
c) Het verschil tussen het Actuele Rentepercentage en het voor het afgebroken Deposito
afgesproken rentepercentage wordt berekend (het ‘Rekenpercentage’). Het Rekenpercentage
bedraagt tenminste 0,5%.
d) De vergoeding voor de vervroegde beëindiging bedraagt dan: Het bedrag van het afgebroken
Deposito vermenigvuldigd met het Rekenpercentage vermenigvuldigd met de Resterende
Maanden gedeeld door twaalf.
	Door deze berekening is het mogelijk dat de door u verschuldigde vergoeding wegens het
afbreken van het Deposito hoger is dan het rentebedrag dat u over het afgebroken Deposito
ontvangt. De door u verschuldigde vergoeding wordt afgeschreven van de Geldrekening die bij
het afgebroken Deposito hoort.
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6. U bent de in lid 5 bedoelde vergoeding voor de vervroegde beëindiging niet verschuldigd als u
of een rekeninghouder waarmee u een gezamenlijke rekening heeft die bij het Deposito hoort,
tijdens de looptijd van een Deposito is overleden en binnen twaalf maanden na overlijden het
Deposito wordt afgebroken.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden
1. Wij kunnen onze Voorwaarden Deposito wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en
regelgeving of een herziening van ons beleid. Wij informeren u in elk geval 30 dagen voordat de
verandering ingaat, tenzij wij met u een andere termijn hebben afgesproken. Wij informeren u
zoveel mogelijk digitaal, bijvoorbeeld via Mijn InsingerGilissen, via onze Website of per e-mail,
maar wij mogen er ook voor kiezen om u schriftelijk te informeren.
2. Bent u het niet eens met de wijziging(en)? Dan kunt u onze relatie geheel of gedeeltelijk
beëindigen. Laat u ons dat dan schriftelijk weten voordat de wijziging ingaat.
3. Als wij onze Voorwaarden Deposito hebben gewijzigd en op onze Website hebben geplaatst, zijn
de gewijzigde voorwaarden direct van toepassing op een Deposito waarvan de looptijd na de
publicatie op de Website begint. De 30 dagentermijn van lid 1 geldt dan niet.

7. Algemene Voorwaarden InsingerGilissen Bankiers N.V.
Op uw relatie met ons zijn de Algemene Voorwaarden InsingerGilissen Bankiers N.V. van toepassing.
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