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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 Business Account

De op naam van de Cliënt aangehouden gereglementeerde
spaarrekening.

Rabo Business Plus Account

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

Rabo Termijnrekening

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

Tegenrekening

Rekening bij een Belgische financiële instelling aangehouden door de
Cliënt en vermeld in het aanvraagformulier bij de opening van de Rabo
Business Account, waarop de deposito’s van de Cliënt gestort mogen
worden.

1.2 STOPZETTING VAN COMMERCIALISERING
Rabobank.be heeft besloten om het aanbod van producten gericht op rechtspersonen stop te zetten vanaf 02
juli 2018. Als gevolg hiervan zullen ook rechtspersonen niet langer klant kunnen worden bij Rabobank.be. De
bestaande relatie(s) en contract(en) zelf worden –behoudens waar er hieronder uitzondering wordt voor
gemaakt – opgezegd/ beëindigd op 1 juli 2019.
Deze bijzondere voorwaarden blijven onverkort van toepassing op de bestaande producten tot op het moment
dat de relatie of door de Bank of door Cliënt wordt stopgezet.

1.3 REKENINGEN
Art. 2. 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 Business Account
Rabo Plus Account
Rabo Termijnrekening
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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 zijn.
Art. 3. Rabo Business Account
De Rabo Business Account is een gereglementeerd spaardeposito. Voor Cliënten is het openen van een Rabo
Business Account steeds vereist om een Rabo Plus Account of een Rabo Termijnrekening bij de Bank te kunnen
openen. De Rabo Business Account kan uitsluitend in euro geopend worden.
Om een Rabo Business Account te openen bij de Bank dient de Cliënt het door de Bank op de Rabobank.bewebsite ter beschikking gestelde aanvraagformulier af te printen, volledig in te vullen en handgeschreven
ondertekend door de bevoegde vertegenwoordiger van de Cliënt op te sturen naar de Bank. Enkel door de
bevoegde vertegenwoordigers van de Cliënt ondertekende aanvragen die via dit formulier de Bank bereiken,
kunnen in overweging genomen worden door de Bank. Dit document moet vergezeld zijn van alle vereiste
documenten zoals uiteengezet in het elektronische aanvraagformulier.
De Bank verstrekt de Cliënt zo spoedig mogelijk zijn/haar nieuwe rekeningnummers(s) en zijn/haar digipass. De
Opstart pincode voor de toegang tot de beveiligde transactieomgeving moet opgevraagd worden via de
publieke website van Rabobank.be.
Zodra de Cliënt over deze gegevens en de digipass beschikt, en zodra de Cliënt zijn/haar eerste storting naar het
nieuwe rekeningnummer uitgevoerd heeft van op een rekening op zijn/haar naam bij een andere Belgische
bank met een kantorennetwerk (minimaal 1 euro), kan hij/zij gebruikmaken van zijn/haar Rabo Business Account
en kan hij/zij via de Rabobank.be-website toegang verkrijgen tot een Rabo Plus Account of Rabo
Termijnrekening zonder dat de Bank gebonden is tot het opnieuw laten invullen van een openingsformulier.
Met behulp van zijn/haar digipass en zijn/haar geheime Pincode kan de Cliënt binnen de beveiligde Raboomgeving op de Rabobank.be-website:
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;

d) overschrijvingen naar de rekening bij de Belgische financiële instelling aangehouden door de Cliënt en
vermeld in het aanvraagformulier bij de opening van de Rabo Business Account (met dien verstande
dat deze overschrijvingen uitsluitend in euro kunnen zijn) (de ‘Tegenrekening’).
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.
De deposito’s op spaarrekeningen brengen rente en desgevallend premies 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 opvragingen op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de rente.
Op de Rabo Business Account wordt een basisrente vergoed. Tevens wordt volgende premie toegekend: een
getrouwheidspremie op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening
ingeschreven bleven.
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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.
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 Bank staat geen debetstanden toe op de Rabo Business Account en behoudt zich het recht voor occasionele
technische debetstanden te compenseren met tegoeden op een andere rekening van de Cliënt. De Cliënt
verbindt zich ertoe occasionele technische debetstanden onmiddellijk aan te zuiveren.
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.
Aan de Rabo Business Account zijn uitsluitend volgende betalingsfaciliteiten gekoppeld:
- De Cliënt kan overschrijvingen verrichten naar de rekening bij de Belgische financiële instelling
aangehouden door de Cliënt en vermeld in het aanvraagformulier bij de opening van de Rabo
Business Account of een andere later tussen de Cliënt en de Bank overeengekomen rekening met dien
verstande dat deze overschrijvingen uitsluitend in euro kunnen zijn. Deze overschrijvingen
geschieden zonder aanrekening van kosten en hebben de boekingsdatum als valutadatum (same day
value).
- De Cliënt kan op de Rabo Business Account uitsluitend overschrijvingen ontvangen die in euro zijn.
- De Bank voorziet niet in de mogelijkheid om cash geld af te halen of te storten bij de Bank.
- Aan de Rabo Business Account zijn geen betaalmiddelen (zoals bijvoorbeeld cheques) noch
betaalkaarten (zoals debet- of kredietkaarten) verbonden. De Bank zal ook niet instaan voor het
incasso van financiële en handelsdocumenten, noch voor de domiciliëring van handelspapier.
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 Tegenrekening.
Art. 4. Rabo Business Plus Account
De Rabo Business Plus Account is een gereglementeerd spaardeposito. Deze kan enkel via de beveiligde Raboomgeving op de Rabobank.be-website geopend worden, indien de Cliënt al een Rabo Business Account heeft
bij de Bank. De Rabo Business Plus Account kan uitsluitend in euro geopend worden.
Met behulp van zijn/haar digipass en zijn/haar geheime Pincode kan de Cliënt binnen de beveiligde Raboomgeving op de Rabobank.be-website:
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;
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c)

betaling, aan de Bank, van kosten betreffende het spaardeposito.;

d) overschrijvingen naar de rekening bij de Belgische financiële instelling aangehouden door de
Cliënt en vermeld in het aanvraagformulier bij de opening van de Rabo Business Account (met
dien verstande dat deze overschrijvingen uitsluitend in euro kunnen zijn) (de ‘Tegenrekening’).
De deposito’s op Rabo Business Plus Account brengen rente en desgevallend premies 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 opvragingen op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de rente.
Op de Rabo Business Plus Account wordt een basisrente vergoed. Tevens kan volgende premie worden
toegekend: een getrouwheidspremie op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde
rekening ingeschreven bleven. 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.
De verworven getrouwheidspremies worden eens per kwartaal in rekening gebracht. De Bank schrijft met
valutadatum 1januari,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 Bank staat geen debetstanden toe op de Rabo Business Plus Account en behoudt zich het recht voor
occasionele technische debetstanden te compenseren met tegoeden op een andere rekening van de Cliënt. De
Cliënt verbindt zich ertoe occasionele technische debetstanden onmiddellijk aan te zuiveren.
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.
Aan de Rabo Business Plus Account zijn uitsluitend volgende betalingsfaciliteiten gekoppeld:
-

De Cliënt kan overschrijvingen verrichten naar de rekening bij de Belgische financiële instelling
aangehouden door de Cliënt en vermeld in het aanvraagformulier bij de opening van de Rabo
Business Account of een andere later tussen de Cliënt en de Bank overeengekomen rekening met dien
verstande dat deze overschrijvingen uitsluitend in euro kunnen zijn. Deze overschrijvingen
geschieden zonder aanrekening van kosten en hebben de boekingsdatum als valutadatum (same day
value).

-

De Cliënt kan op de Rabo Business Plus Account uitsluitend overschrijvingen ontvangen die in euro
zijn.

-

De Bank voorziet niet in de mogelijkheid om cash geld af te halen of te storten bij de Bank.

-

Aan de Rabo Business Plus Account zijn geen betaalmiddelen (zoals bijvoorbeeld cheques) noch
betaalkaarten (zoals debet- of kredietkaarten) verbonden. De Bank zal ook niet instaan voor het
incasso van financiële en handelsdocumenten, noch voor de domiciliëring van handelspapier.

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 Tegenrekening.
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Art. 5. Rabo Termijnrekening
Op 31 juli 2018 sluit de Bank de termijnrekening(en) af. De Client krijgt de tot die datum verworven rente
uitbetaald, vermeerderd met een herbeleggingsvergoeding op basis van de resterende contractperiode,
berekend op de wijze hieronder beschreven.
Voor de bestaande Rabo Termijnrekeningen geopend voor 2 juli 2018 gelden de volgende voorwaarden:
De rentevoet vastgelegd voor een termijnrekening kan tijdens de duur van het contract niet gewijzigd worden.
De interesten die deze contracten opbrengen, worden, zonder voorafgaand advies aan de Cliënt, geboekt op
diens Rabo Business Account op de vervaldag van het contract of op 31 juli 2018, welke van beide data het eerst
bereikt wordt. Voor contracten met een looptijd langer dan 12 maanden wordt de rente telkens na elk jaar
uitbetaald op de Rabo Business Account.
De Bank behoudt zich het recht voor de termijnrekening zonder vergoeding vervroegd te beëindigen indien de
Cliënt één of meerdere van zijn/haar verbintenissen ten opzichte van de Bank niet naleeft.
Bij stopzetting van de termijnrekening door de Bank, anders dan in bovenstaande bepaald, wordt de volgende
herbeleggingsvergoeding gehanteerd:
Contractuele rente – relevante OLO x hoofdsom x resterende aantal dagen/365
Waarbij onder de relevante OLO (Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie) verstaan moet worden deze die qua
termijn het nauwst aansluit bij de resterende contractperiode.
Een tegoed op de rekening is, behalve aan de Bank, niet voor overdracht en/of verpanding vatbaar.
Art. 6. Voorwaarden op internetproducten
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. 7. 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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