Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel
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Bijzondere Voorwaarden voor specifieke producten of diensten

1.1 TERMINOLOGIE
Art. 1. Terminologie
In onderhavige ‘Bijzondere Voorwaarden geldend in het verkeer tussen Rabobank.be en haar Cliënteel’ (hierna
genoemd ‘Bijzondere Voorwaarden’), die aanvullend werken ten opzichte van de Algemene Voorwaarden
tussen Rabobank.be en haar Cliënteel (hierna genoemd ‘Algemene Voorwaarden’), wordt verstaan onder:
Rabo Junior Account

De op naam van een minderjarige Cliënt aangehouden spaarrekening.

Rabo Plus Account

De op naam van de Cliënt aangehouden gereglementeerde
spaarrekening met hoge getrouwheidspremie.

Rabo Spaarrekening

De op naam van de Cliënt aangehouden gereglementeerde
spaarrekening.

Rabo Termijnrekening

De op naam van de Cliënt aangehouden rekening afgesloten voor een
vaste termijn.

Rabo Zichtrekening

De op naam van de Cliënt aangehouden zichtrekening.

1.2 REKENINGEN
Art. 1. Uitsluitend Elektronische Bankdiensten
Deze Bijzondere Voorwaarden inzake betalen en sparen zijn uitsluitend van toepassing op de elektronische
betaal- en spaarproducten die de Bank primair via de Rabobank.be-website aan haar Cliënteel ter beschikking
stelt:
- Rabo Zichtrekening (art.2),
- Rabo Spaarrekening (art.3),
Rabo Plus Account (art.4),
Rabo Gift Account (art.5),
Rabo Termijnrekening (art.6),
Deze internetproducten kunnen enkel via de Rabobank.be-website geopend worden en alle transacties op deze
internetproducten dienen via de Rabobank.be-website te geschieden. Deze internetproducten kunnen enkel in
euro en alleen door en voor natuurlijke personen, met een officiële en fiscale woonplaats in België, geopend
worden.
Art. 2. Rabo Zichtrekening
Het openen van een Rabo Zichtrekening is steeds vereist om toegang te verkrijgen tot de spaarproducten van
de Bank. Een Rabo Zichtrekening kan enkel in euro geopend worden.
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Bedragen kunnen enkel op de Rabo Zichtrekening gestort worden via een overschrijving in opdracht van de
Cliënt of van een derde. De Bank voorziet niet in de mogelijkheid om cash geld af te halen of te storten bij de
Bank.
Gelet op het feit dat deze rekening enkel via de Rabobank.be-website geopend kan worden, kan er een
eenmalige kost aangerekend worden voor een vervangende digipass met het oog op een veilige toegang tot de
internetgegevens. De kostprijs van de digipass ter vervanging in geval van verlies, diefstal of defect staat
vermeld in de tarievenlijst. De eerste digipass is gratis.
Zowel debiteringen als crediteringen op de Rabo Zichtrekening hebben de boekingsdatum als valutadatum
(same day value). De Bank staat geen debetstanden toe op de Rabo Zichtrekening. De Cliënt verbindt zich ertoe
occasionele technische debetstanden onmiddellijk aan te zuiveren.
Aan de Rabo Zichtrekening zijn de volgende betalingsfaciliteiten gekoppeld: overschrijvingen en bestendige
opdrachten.
Art. 3. Rabo Spaarrekening
De Rabo Spaarrekening is een gereglementeerd spaardeposito. Deze kan enkel via de Rabobank.be-website
geopend worden gelijktijdig met het openen van een Rabo Zichtrekening. Een Rabo Spaarrekening kan enkel in
euro geopend worden.
Bedragen kunnen enkel via de Rabobank.be-website op de spaarrekening gestort worden via de Rabo
Zichtrekening of de Rabo Plus Account van de Cliënt of via een overschrijving in opdracht van de Cliënt of een
derde. De Bank voorziet niet in de mogelijkheid om cash geld af te halen of te storten bij de Bank.
Van de Rabo Spaarrekening kunnen rechtstreeks of via de Rabo Zichtrekening slechts opvragingen worden
gedaan voor volgende verrichtingen:
a) transfer of overschrijving, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, naar een
rekening op naam van de titularis van het spaardeposito;
b) transfer naar een spaardeposito bij de Bank, op naam van de echtgeno(o)t(e) of van een
familielid tot en met de tweede graad van de titularis van het spaardeposito;
c) betaling, aan de Bank, van kosten betreffende het spaardeposito.
De deposito’s op de Rabo Spaarrekening brengen rente op vanaf de kalenderdag van de storting en brengen
geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging van de deposito’s. Stortingen en opnames op
dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de rente.
Op de Rabo Spaarrekening wordt een basisrente vergoed. Tevens wordt een getrouwheidspremie toegekend.
De getrouwheidspremie wordt toegekend op alle kapitalen die geboekt blijven op de Rabo Spaarrekening
gedurende een periode van 12 opeenvolgende kalendermaanden.
Deze getrouwheidspremie start op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe
getrouwheidsperiode en blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. De basisrente en de
getrouwheidspremie worden berekend tegen een rentevoet uitgedrukt op jaarbasis. De basisrente wordt eens
per jaar in rekening gebracht. De Bank schrijft in januari van ieder jaar de over het voorgaande jaar berekende
basisrente op de rekening bij. Het rentebedrag zelf wordt met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar
rentedragend.
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De verworven getrouwheidspremies worden eens per kwartaal in rekening gebracht. De Bank schrijft met
valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober de in het voorgaande kwartaal verworven getrouwheidspremie
op de rekening bij. Het bedrag van de getrouwheidspremie is rentedragend met ingang van de eerste dag van
het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de getrouwheidspremie werd verworven.
De basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend op basis van het werkelijke aantal dagen in een jaar.
De Bank heeft steeds het recht om wijzigingen aan de basisrente of aan de getrouwheidspremie aan te brengen.
De nieuwe basisrente zal pro rata temporis toegepast worden met ingang van de wijzigingsdatum.
Dergelijke wijzigingen zullen aan de Cliënten meegedeeld worden via de Rabobank.be-website en via e-mail.
Opnames van bedragen van de spaarrekening zijn enkel mogelijk via overboeking naar de Rabo Zichtrekening
van de Cliënt op grond van instructies gegeven via de Rabobank.be-website. Deze overboeking geschiedt
zonder aanrekening van kosten en heeft de boekingsdatum als valutadatum (same day value). Een opname
wordt steeds verrekend met de bedragen waarvoor de getrouwheidsperiode het minst ver gevorderd is.
De Bank behoudt zich het recht voor een maximumbedrag vast te leggen waarop basisrente en
getrouwheidspremie zal worden toegekend. Bedragen die dit maximumbedrag overschrijden, kunnen door de
Bank worden doorgestort op de Rabo Zichtrekening.
Art. 4. Rabo Plus Account
De Rabo Plus Account is een gereglementeerd spaardeposito. Deze kan enkel via de Rabobank.be-website
geopend worden, indien de Cliënt al een Rabo Zichtrekening en een Rabo Spaarrekening bij de Bank heeft. Een
Rabo Plus Account kan enkel in euro geopend worden.
Bedragen kunnen enkel via de Rabobank.be-website op de Rabo Plus Account gestort worden via de Rabo
Zichtrekening of de Rabo Spaarrekening van de Cliënt of via een overschrijving in opdracht van de Cliënt of een
derde. De Bank voorziet niet in de mogelijkheid om cash geld af te halen of te storten bij de Bank.
Van de Rabo Plus Account kunnen, rechtstreeks of via de Rabo Zichtrekening, slechts opvragingen worden
gedaan voor volgende verrichtingen:
a) transfer of overschrijving, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, naar een rekening op naam
van de titularis van het spaardeposito;
b) transfer naar een spaardeposito bij de Bank, op naam van de echtgeno(o)t(e) of van een familielid tot en met
de tweede graad van de titularis van het spaardeposito;
c) betaling, aan de Bank, van kosten betreffende het spaardeposito.
De deposito’s op de Rabo Plus Account brengen rente op vanaf de kalenderdag van de storting en brengen
geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging van de deposito’s. Stortingen en opnames op
dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de rente.
Op de Rabo Plus Account wordt een basisrente vergoed. Tevens wordt een getrouwheidspremie toegekend. De
getrouwheidspremie wordt toegekend op alle kapitalen die geboekt blijven op de Rabo Plus Account
gedurende een periode van 12 opeenvolgende kalendermaanden. Deze getrouwheidspremie start op het
ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode en blijft van toepassing voor de
volledige getrouwheidsperiode. De basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend tegen een
rentevoet uitgedrukt op jaarbasis. De basisrente wordt eens per jaar in rekening gebracht. De Bank schrijft in
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januari van ieder jaar de over het voorgaande jaar berekende basisrente op de rekening bij. Het rentebedrag zelf
wordt met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar rentedragend.
De verworven getrouwheidspremies worden eens per kwartaal in rekening gebracht. De Bank schrijft met
valutadatum in 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober de in het voorgaande kwartaal verworven
getrouwheidspremie op de rekening bij. Het bedrag van de getrouwheidspremie is rentedragend met ingang
van de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de getrouwheidspremie werd verworven.
De basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend op basis van het werkelijke aantal dagen in een jaar.
De Bank heeft steeds het recht om wijzigingen aan de basisrente of aan de getrouwheidspremie aan te brengen.
De nieuwe basisrente zal pro rata temporis toegepast worden met ingang van de wijzigingsdatum.
Dergelijke wijzigingen zullen aan de Cliënten meegedeeld worden via de Rabobank.be-website of via e-mail.
Opnames van bedragen van de Rabo Plus Account zijn enkel mogelijk via overboeking naar de Rabo
Zichtrekening van de Cliënt op grond van instructies gegeven via de Rabobank.be-website. Deze overboeking
geschiedt zonder aanrekening van kosten en heeft de boekingsdatum als valutadatum (same day value). Een
opname wordt steeds verrekend met de bedragen waarvoor de getrouwheidsperiode het minst ver gevorderd
is.
De Bank behoudt zich het recht voor een maximumbedrag vast te leggen waarop basisrente en
getrouwheidspremie zal worden toegekend. Bedragen die dit maximumbedrag overschrijden, zullen door de
Bank worden doorgestort op de Rabo Zichtrekening.

Art. 5. Rabo Gift Account
De meerderjarige Cliënt die titularis is van een Rabo Spaarrekening kan ervoor opteren om in persoonlijke naam
alleen of samen met een andere Cliënt een of meerdere nieuwe Rabo Spaarrekeningen met derdenbeding te
openen, nl. de Rabo Gift Account.
De Rabo Gift Account is een gereglementeerd spaardeposito waaraan accessoir een beding ten behoeve van
een derde wordt gekoppeld. Dit derdenbeding houdt in dat de Bank zich ten aanzien van de Cliënt verbindt om
op een door de Cliënt te bepalen tijdstip – eindvervaldag of Maturity Date – het tegoed op de Rabo Gift Account
aan een door de Cliënt aangewezen begunstigde uit te keren.
Van de Rabo Gift Account kunnen, rechtstreeks of via de Rabo Zichtrekening, slechts opvragingen worden
gedaan voor volgende verrichtingen:
a) transfer of overschrijving, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, naar een rekening op naam
van de titularis van het spaardeposito;
b) transfer naar een spaardeposito bij de Bank, op naam van de echtgeno(o)t(e) of van een familielid tot en met
de tweede graad van de titularis van het spaardeposito;
c) betaling, aan de Bank, van kosten betreffende het spaardeposito.
Door het afsluiten van het derdenbeding kent de Cliënt een persoonlijk recht aan de begunstigde toe. De
begunstigde krijgt onmiddellijk een rechtstreeks vorderingsrecht t.a.v. de Bank.
De Cliënt wijst de begunstigde aan en bepaalt de eindvervaldag (Maturity Date) bij het openen van de Rabo Gift
Account.
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De Cliënt kiest vrij de begunstigde voor wie hij/zij wil sparen. De begunstigde moet onmiddellijk geïdentificeerd
worden. De begunstigde mag om het even welke leeftijd hebben op het moment van de aanduiding als
begunstigde.
De Cliënt kiest eveneens vrij de eindvervaldag.
De eindvervaldag moet specifiek bepaald zijn: hetzij de datum waarop de begunstigde een bepaalde leeftijd
bereikt, hetzij een welbepaalde of bepaalbare andere datum. De vereiste is daarbij steeds dat de begunstigde
meerderjarig is op de vervaldag, vermits hij/zij bekwaam moet zijn om het tegoed te aanvaarden.
Het derdenbeding is een aanbod tot schenking dat evenwel in deze concrete gevallen gedaan wordt onder
opschortende voorwaarde van het bereiken van de eindvervaldag of het overlijden van (één van) de Cliënt(en).
Dit betekent concreet dat de begunstigde de schenking slechts kan aanvaarden op de eindvervaldag of bij het
overlijden van de Cliënt. Op het ogenblik dat de begunstigde aanvaardt, komt de schenking tot stand.
Indien de Cliënt – of één van de Cliënten indien de Gift Account gezamenlijk werd geopend – overlijdt vóór de
eindvervaldag, dan wordt het saldo toebehorend aan de overleden Cliënt (in geval van een gemeenschappelijke
Gift Account: de helft van de tegoeden op de rekening op het ogenblik van overlijden) na aanvaarding
onmiddellijk uitgekeerd aan de begunstigde. Is de begunstigde op het ogenblik van het overlijden van de Cliënt
nog minderjarig, dan dient de aanvaarding te gebeuren door zijn/haar voogd of wettelijke vertegenwoordiger.
De tegoeden worden dan op een geblokkeerde rekening geplaatst tot aan de meerderjarigheid van de
begunstigde.
Op expliciet schriftelijk verzoek aan de Bank kan de Cliënt afwijken van de modaliteiten in geval van overlijden
van de Cliënt, zoals vastgelegd in dit artikel. In dergelijk geval zal de door de Cliënt bepaalde eindvervaldag
worden aangehouden. De schenking komt dan, na aanvaarding door de begunstigde, definitief tot stand op
datum van het overlijden van de Cliënt, maar blijft geblokkeerd op een rekening op naam van de begunstigde
tot aan de door de Cliënt bepaalde eindvervaldag.
Voor zover de schenking nog niet eerder tot stand kwam (door het eventuele overlijden van de Cliënt vóór de
eindvervaldag) vervalt het derdenbeding bij vooroverlijden van de begunstigde vóór de eindvervaldag. In dat
geval dient de Cliënt een nieuwe begunstigde aan te duiden of de Gift Account te beëindigen.
De Cliënt behoudt steeds de mogelijkheid om het recht dat hij/zij aan de begunstigde toekent voor de
eindvervaldag eenzijdig te wijzigen of te herroepen:
- de Cliënt kan het saldo van de Rabo Gift Account wijzigen;
- de Cliënt kan de eindvervaldag verplaatsen;
- de Cliënt kan het recht (aanbod tot schenking) te allen tijde herroepen, zodat hij/zij enkel een
herroepbaar recht aan de begunstigde toekent. Indien de Cliënt daarbij een nieuwe begunstigde
aanwijst, wordt het recht van de nieuwe begunstigde geacht te zijn ontstaan met terugwerkende kracht
tot op het ogenblik van het openen van de Rabo Gift Account.
De deposito’s op de Rabo Gift Account brengen rente op vanaf de kalenderdag van de storting en brengen geen
rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging van de deposito’s. Stortingen en opnames op dezelfde
kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de rente.
Op de Rabo Gift Account wordt een basisrente vergoed. Tevens wordt een getrouwheidspremie toegekend. De
getrouwheidspremie wordt toegekend op alle kapitalen die geboekt blijven op de Rabo Gift Account gedurende
een periode van 12 opeenvolgende kalendermaanden. Deze getrouwheidspremie start op het ogenblik van de
storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode en blijft van toepassing voor de volledige
getrouwheidsperiode. De basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend tegen een rentevoet
uitgedrukt op jaarbasis. De basisrente wordt eens per jaar in rekening gebracht. De Bank schrijft in januari van
Versie van 17 juli 2017

6
www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
T: +32 (0)3 289 28 88 (NL)
T: +32 (0)3 289 29 99 (FR)
F: +32 (0)3 281 21 54

ieder jaar de over het voorgaande jaar berekende basisrente op de rekening bij. Het rentebedrag zelf wordt met
ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar rentedragend.
De verworven getrouwheidspremies worden eens per kwartaal in rekening gebracht. De Bank schrijft met
valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober de in het voorgaande kwartaal verworven getrouwheidspremie
op de rekening bij. Het bedrag van de getrouwheidspremie is rentedragend met ingang van de eerste dag van
het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de getrouwheidspremie werd verworven.
De basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend op basis van het werkelijke aantal dagen in een jaar.
De Bank heeft steeds het recht om wijzigingen aan de basisrente of aan de getrouwheidspremie aan te brengen.
De nieuwe basisrente zal pro rata temporis toegepast worden met ingang van de wijzigingsdatum.
Dergelijke wijzigingen zullen aan de Cliënten meegedeeld worden via de Rabobank.be-website of via e-mail.
Opnames van bedragen van de Rabo Gift Account zijn enkel mogelijk via overboeking naar de Rabo
Zichtrekening van de Cliënt op grond van instructies gegeven via de Rabobank.be-website. Deze overboeking
geschiedt zonder aanrekening van kosten en heeft de boekingsdatum als valutadatum (same day value). Een
opname wordt steeds verrekend met de bedragen waarvoor de getrouwheidsperiode het minst ver gevorderd
is.
De Bank behoudt zich het recht voor een maximumbedrag vast te leggen waarop basisrente en
getrouwheidspremie zal worden toegekend. Bedragen die dit maximumbedrag overschrijden, zullen door de
Bank worden doorgestort op de Rabo Zichtrekening.
Art. 6. Rabo Termijnrekening
Rabo Termijnrekeningen kunnen geopend worden tegen voorwaarden overeen te komen tussen de Cliënt en de
Bank. De termijn wordt bepaald bij het afsluiten van het contract. De Cliënt kan gedurende de termijn dat hij/zij
het geld op een termijnrekening vastzet, niet beschikken over het geld.
Elke opvraging van tegoeden uit een termijnrekening vóór de afloop van de contractuele termijn geeft de Bank
het recht om alle kosten en uitgaven aan te rekenen die de schade vormen die de Bank heeft geleden ten
gevolge van de vervroegde verbreking van het contract, zelfs indien deze kosten en vergoedingen meer
bedragen dan de voorwaarden vermeld in de op de Rabobank.be-website vermelde tarievenlijst.
De rentevoet vastgelegd voor een termijnrekening kan tijdens de duur van het contract niet gewijzigd worden.
De intresten die deze contracten opbrengen, worden, zonder voorafgaand advies aan de Cliënt, geboekt op
diens Rabo Rekening op de vervaldag van het contract. Voor contracten met een looptijd langer dan 12
maanden wordt de rente één jaar na startdatum op de Rabo Rekening geboekt.
Bij het beëindigen van de termijnrekening zal het tegoed en de laatste rente geboekt worden op diens Rabo
Rekening.
De Bank behoudt zich het recht voor de termijnrekening vervroegd te beëindigen indien de Cliënt één van
zijn/haar verbintenissen ten opzichte van de Bank niet naleeft.
Een tegoed op de rekening is, behalve aan de Bank, niet voor overdracht en/of verpanding vatbaar.
De Bank biedt de mogelijkheid aan de Cliënt om, bij het afsluiten van een termijncontract van minimaal 5 jaar, te
opteren voor de maandelijkse uitbetaling van de intresten die deze contracten opbrengen.
Art. 7. Voorwaarden op internetproducten
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De tarievenlijst van de Bank is op de Rabobank.be-website te raadplegen en bepaalt de voorwaarden die op de
rekeningen van toepassing zijn.
De Bank mag te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, tenzij deze voor een bepaalde periode uitdrukkelijk
werden overeengekomen. Gewijzigde rentevoeten worden zo spoedig mogelijk meegedeeld via de
Rabobank.be-website en per e-mail aan de Cliënt.
Art. 8. Sluiten van rekeningen
De Bank is altijd gerechtigd om het aanbieden van internetproducten te beëindigen zonder tot enige
schadevergoeding ter zake gehouden te zijn, indien naar het oordeel van de Bank de verdere voortzetting niet
van haar gevergd kan worden.
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