ZONDER. MEER.

Voorwaarden
Sparen nibc direct

ZONDER. MEER.

Inhoudsopgave
Toelichting gebruikte begrippen
1. Openen van een rekening
2. Machtiging/vertegenwoordiging
3. En/of rekening
4. Stortingen en opnamen
5. Uitvoeren van opdrachten
6. Vergoeding variabele rente
7. Vergoeding vaste rente
8. Jaaropgave
9. Wijzigingen
10. Roodstand
11. Communicatie
12. Opzegging
13. Overlijden
14. Aansprakelijkheid
15. Klachtenprocedure
16. Slotbepalingen

In dit document zijn regels opgenomen die gelden bij het gebruik van een NIBC Direct Internet
spaarrekening.
Op de verhouding tussen Rekeninghouder en NIBC Direct zijn de Algemene Bankvoorwaarden en
de Voorwaarden Online Bankieren eveneens van toepassing. De definitie van begrippen die worden
gebruikt in deze Voorwaarden dienen mede in het licht van de Algemene Bankvoorwaarden en de
Voorwaarden Online Bankieren te worden uitgelegd.
Toelichting gebruikte begrippen
In deze Voorwaarden Sparen NIBC Direct wordt
verstaan onder:
Voorwaarden
Deze Voorwaarden van de NIBC Direct Internetspaarrekening. Deze Voorwaarden Sparen NIBC Direct zijn
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage en kunnen ook geraadpleegd
worden op www.nibcdirect.nl;
Contract Internetspaarrekening
Het door Rekeninghouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger volledig ingevulde en verzonden aanvraagformulier NIBC Direct Internetspaarrekening welke
aanvraag is geaccepteerd door NIBC Direct;
Rekening
De internetspaarrekening aangehouden bij NIBC
Direct op naam van één of twee particuliere Rekening

houder(s), voorzien van een uniek rekeningnummer;
Rekeninggegevens
De (persoons)gegevens van Rekeninghouder en/
of mederekeninghouder zoals opgegeven (dan wel
tussentijds door Rekeninghouder gewijzigd waar
toegestaan) bij het openen van de Rekening op het
aanvraagformulier, betreffende onder andere het
Burgerservicenummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer van Rekeninghouder. Indien Rekeninghouder
een gemachtigde dan wel wettelijke vertegenwoordiger heeft aangewezen, tevens de hierboven vermelde
(persoons)gegevens van die persoon;
Rekeninghouder
Degene die bij NIBC Direct één of meer Rekeningen
aanhoudt, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend
in de uitoefening van beroep of bedrijf, meerderjarig,
tenzij vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger, en ingezetene van Nederland. Met de term

“Rekeninghouder” in verband met een en/of rekening
worden beide Rekeninghouders van deze rekening aangeduid, tenzij uit de bepaling uitdrukkelijk anders blijkt;
Tegenrekening
De door Rekeninghouder, of indien van toepassing
zijn wettelijke vertegenwoordiger, aangewezen betaalrekening (die geen spaarrekening is) met identieke
tenaamstelling van Rekeninghouder dan wel wettelijke
vertegenwoordiger. De Tegenrekening wordt aan
gehouden bij een Nederlandse vergunninghoudende
bank- of giroinstelling;
Toegangscode
De door NIBC Direct aan Rekeninghouder ter beschikking gestelde strikt persoonlijke gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee Rekeninghouder zich als enige
gerechtigde tot de Rekening identificeert;
Valutadatum
De datum waarop een bedrag dat wordt bij- of afgeschreven meetelt voor een renteberekening over het
eventuele positieve saldo van de rekening.

1. Openen van een rekening
1.1 Een aanvraag tot het openen van een Rekening
wordt gedaan door het online en naar waarheid invullen van het daartoe bestemde aanvraagformulier NIBC
Direct Internetspaarrekening. Het Contract Internetspaarrekening komt tot stand door achtereenvolgens
acceptatie van de aanvraag, rechtsgeldige identificatie
en vaststelling authenticiteit van de aanvrager door
NIBC Direct waarna de Rekening wordt geopend voor
gebruik. NIBC Direct behoudt zich het recht voor om
de acceptatie van de aanvraag om haar moverende
redenen te weigeren. Het Contract Internetspaarrekening wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
1.2 De eerste storting op de Rekening dient afkomstig
te zijn van de Tegenrekening;
1.3 Indien Rekeninghouder de Rekening in gebruik kan
nemen zal Rekeninghouder een Toegangscode ontvangen
van NIBC Direct waarmee Rekeninghouder zich toegang
tot de Rekening kan verschaffen;
1.4 Rekeninghouder kan slechts één Rekening op zijn/
haar naam openen. In uitzondering hierop kan Rekeninghouder tevens één en/of rekening openen;
1.5 De Rekening heeft uitsluitend het doel om te sparen;

1.6 De Rekening kan alleen in Euro’s luiden en niet in
een andere valuta;
1.7 NIBC Direct heeft, indien zij dat wenst, te allen
tijde het recht de Rekening te blokkeren voor gebruik;
1.8 Rekeninghouder is verplicht aan de bank alle
informatie te verstrekken voor het vaststellen en veri
fiëren van onder meer identiteit, burgerservicenummer,
nationaliteit(en), verblijfsstatus, geboortedatum,
geboorteplaats, geboorteland, en indien van toepassing
het buitenlandse Tax Identification Number (TIN);
1.9 Rekeninghouder is verplicht NIBC Direct meteen
schriftelijk dan wel elektronisch te informeren indien
er een wijziging in de gegevens genoemd in lid 8 van
dit artikel plaatsvindt;
1.10 Indien sprake is van een verhuizing van
Rekeninghouder buiten Nederlands grondgebied, dan
heeft NIBC Direct te allen tijde de mogelijkheid met
directe ingang, ook al is een termijndeposito nog niet
beëindigd, het Contract Internetspaarrekening met
Rekeninghouder op te zeggen.

2. Machtiging/vertegenwoordiging
2.1 Rekeninghouder kan in het Contract Internet
spaarrekening opnemen dat hij een gemachtigde
wenst aan te wijzen;

2.2 In geval de Rekening wordt geopend ten behoeve
van een minderjarige dient een wettelijke vertegenwoordiger te worden aangewezen. De Tegenrekening
dient in dit geval gedurende de minderjarige periode
van Rekeninghouder op naam van de wettelijke vertegenwoordiger te staan;
2.3 Indien een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger
wordt aangewezen dient dit schriftelijk middels het
daartoe bestemde formulier te worden aangegeven.
Dit formulier dient samen met een kopie legitimatie
bewijs van zowel de huidige als de nieuwe wettelijke
vertegenwoordiger, een kopie bankafschrift van de
nieuwe Tegenrekening en een bewijs van gezag te
worden aangeleverd. Als bewijs van gezag geldt:
recent afschrift van de geboorteakte of uittreksel
uit het gezagsregister. NIBC Direct behoudt het recht
aanvullend bewijs van gezag te verlangen.
De Tegenrekening zal eerst na acceptatie van de nieuwe
wettelijke vertegenwoordiger worden aangepast;
2.4 Zodra de minderjarige Rekeninghouder de leeftijd
van 18 jaar bereikt is de wettelijke vertegenwoordiger
niet langer gerechtigd tot de Rekening. De wettelijke
vertegenwoordiger wordt vooraf geïnformeerd en
verzocht de Toegangscode over te dragen aan Rekeninghouder. Rekeninghouder dient direct na zijn 18e
verjaardag de gekoppelde Tegenrekening op naam
van de wettelijke vertegenwoordiger te wijzigen in een

Tegenrekening op zijn eigen naam. NIBC Direct zal de
rekening tijdelijk blokkeren voor opname. Deze blokkade wordt automatisch opgeheven zodra de nieuwe
Tegenrekening van kracht is en een eerste identificatiestorting door de Rekeninghouder vanaf de Tegenrekening is gedaan.

3. En/of rekening
3.1 Een en/of rekening is een Rekening die op naam
van twee Rekeninghouders is geopend.
Deze zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd over het tegoed op de Rekening te beschikken;
3.2 Erkenning van het saldo van de Rekening door één
van Rekeninghouders is bindend voor alle Rekeninghouders;
3.3 Indien ten aanzien van één van de Rekening
houders sprake is van faillissement, surseance van
betaling, onder bewindstelling van het vermogen of
wettelijke schuldsanering, kan slechts door alle
Rekeninghouders gezamenlijk over het tegoed op de
Rekening worden beschikt;
3.4 De Tegenrekening dient in geval van een en/of Rekening op naam van beide Rekeninghouders te staan.

4. Stortingen en opnamen
Opnamen van de Rekening kunnen uitsluitend naar
de Tegenrekening geschieden door middel van een via
online bankieren gegeven opdracht.

5. Uitvoeren van opdrachten
5.1 Rekeninghouder staat in voor de juistheid van de
door hem/haar gegeven opdracht;
5.2 NIBC Direct is bevoegd om opdrachten niet uit te
voeren indien die uitvoering wordt belemmerd door
beslaglegging ten laste van Rekeninghouder of andere
bijzondere omstandigheden.

6. Vergoeding variabele rente
6.1 NIBC Direct vergoedt over het vrij opneembare saldo
op de Rekening een door haar eenzijdig vast te stellen
variabele rente. De actuele rente wordt door NIBC Direct
dagelijks op haar website bekendgemaakt. NIBC Direct
kan de rente te allen tijde eenzijdig wijzigen;
6.2. De rente wordt berekend volgens een door
NIBC Direct te bepalen berekeningsmethode;
6.3 De rente over het saldo op de Rekening wordt
berekend tot en met 31 december van het lopende
kalenderjaar en wordt jaarlijks bijgeschreven op de
Rekening met Valutadatum 1 januari van het daarop
volgende kalenderjaar.

7. Vergoeding vaste rente
7.1 NIBC Direct biedt Rekeninghouder de
mogelijkheid om tegen een vaste rente (een deel van)
het saldo op de Rekening voor een vaste termijn in
deposito te geven. Het termijndeposito maakt deel
uit van de Rekening;
7.2 De rente voor het termijndeposito met een looptijd
korter dan één jaar wordt aan het einde van de overeengekomen looptijd bijgeschreven op de Rekening.
Bij termijndeposito’s van één jaar of langer wordt de
rente jaarlijks bijgeschreven op de Rekening gerekend
vanaf de dag dat het termijndeposito is ingegaan;
7.3 Vroegtijdige beëindiging van het termijndeposito
is niet mogelijk;
7.4 In geval van overlijden, echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van één van de depositohouders waarvan bij het aangaan van het termijndeposito geen wetenschap was, is artikel 7.3 niet van
toepassing en is ter beoordeling van NIBC Direct en na
overleg van bewijsstukken vroegtijdige beëindiging of
tussentijdse opname toegestaan. Er zullen geen kosten
in rekening worden gebracht;
7.5 Voor het einde van de looptijd van een termijndeposito zal Rekeninghouder een herinnering ontvangen.
Indien Rekeninghouder heeft gekozen voor automa-

tische verlenging dan heeft hij tot de afloopdatum de
mogelijkheid zijn oorspronkelijke keuze om te verlengen,
te handhaven of te herzien.

8. Jaaropgave
NIBC Direct verstrekt éénmaal per jaar een jaaroverzicht aan Rekeninghouder dat digitaal beschikbaar is
en te downloaden is door Rekeninghouder.

9. Wijzigingen
Mededeling door Rekeninghouder van (een)
wijziging(en) kan uitsluitend op een door NIBC Direct
voorgeschreven wijze geschieden.

10. Roodstand
Een roodstand op de Rekening is niet toegestaan.
Desalniettemin is NIBC Direct gerechtigd over een
roodsaldo een door haar vast te stellen rente in
rekening te brengen. Een roodstand dient door
Rekeninghouder gelijk aangezuiverd te worden.

11. Communicatie
11.1 Alle door NIBC Direct te verstrekken informatie
kan beschikbaar worden gesteld op papier, via een
website van NIBC Direct of op enige andere manier.
NIBC Direct zal Rekeninghouder elektronisch (via
email, een banksysteem of anderszins) op de hoogte
brengen van de wijze waarop toegang tot de informatie verkregen kan worden;

11.2 NIBC Direct kan telefoongesprekken opnemen en
vastleggen voor de navolgende doeleinden:
1. evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening;
2. trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden;
3. (fraude)onderzoek en opsporing;
4. het kunnen leveren van bewijs;
11.3 Rekeninghouder verkrijgt via internet inzage
in het saldo en de mutaties op de Rekening.
Rekeninghouder kan de in de persoonlijke
bankomgeving beschikbare informatie betreffende
de Rekening telkens downloaden, op de eigen
computer opslaan en afdrukken.

12. Opzegging
12.1 De Rekening eindigt door opzegging door
Rekeninghouder of door NIBC Direct. Opzegging door
Rekeninghouder dient per e-mail dan wel schriftelijk
te geschieden. Rekeninghouder mag zonder opgaaf
van redenen en met onmiddellijke ingang het Contract
Internetspaarrekening opzeggen. Indien een termijndeposito nog niet is beëindigd kan opzegging van de
Rekening door Rekeninghouder niet geschieden;

rekening met onmiddellijke ingang op te zeggen en te
beëindigen, ook al is er een termijndeposito aanwezig
welke nog niet is beëindigd. In dit laatste geval hoeft
NIBC Direct de resterende looptijd niet te respecteren;
12.3 Na opzegging wordt de lopende rente uitbetaald
en wordt het volledige saldo overgeboekt op de Tegenrekening. De Rekening wordt opgeheven.

13. Overlijden
13.1 Na overlijden van de enige Rekeninghouder, dan
wel beide Rekeninghouders, zal de Rekening worden
geblokkeerd;
13.2 Na het overlijden van een Rekeninghouder van
een gezamenlijke Rekening blijft de andere Rekeninghouder bevoegd over de Rekening te beschikken en
zijn de erfgenamen van de overleden Rekeninghouder
niet bevoegd, totdat NIBC Direct van hen een gezamenlijke opdracht heeft ontvangen en NIBC Direct
naar genoegen is overtuigd van de beschikkingsbevoegdheid van deze erfgenamen.

14. Aansprakelijkheid
12.2 NIBC Direct mag het Contract Internetspaarrekening met inachtneming van een termijn van één
maand te allen tijde opzeggen, ongeacht de bevoegdheid van NIBC Direct om in geval van gewichtige redenen onder opgave daarvan het Contract Internetspaar-

14.1 NIBC Direct is alleen dan aansprakelijk indien
er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van haar verplichting(en) jegens Rekeninghouder;

14.2 Rekeninghouder dient zorgvuldig om te gaan met
de door NIBC Direct aan hem/haar verstrekte bescheiden, waaronder de Toegangscode tot de Rekening,
deze zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor
elk gebruik daarvan;
14.3 De Toegangscode is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar, rekeningbeheer door de wettelijke
vertegenwoordiger uitgezonderd.
Rekeninghouder is ten aanzien van de Toegangscode
verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten
ten opzichte van éénieder;
14.4 Rekeninghouder zal van verlies, diefstal,
misbruik, vervalsing, vernietiging of anderszins van
bescheiden zo spoedig mogelijk na ontdekking
hiervan melding doen aan NIBC Direct;
14.5 Rekeninghouder is in aanvulling op de bepalingen
van de Algemene Bankvoorwaarden aansprakelijk voor
alle gevolgen en schade ontstaan wegens zijn/haar
opzet, (bewuste) roekeloosheid, grove schuld of
nalatigheid. Onder nalatigheid wordt in ieder geval
verstaan:
(i) het niet schriftelijk melden van een adreswijziging
aan NIBC Direct;
(ii) het onbeheerd achterlaten of
bekend maken van de Toegangscode;
(iii) het handelen in strijd met deze Voorwaarden en/of

het Contract Internetspaarrekening en;
(iv) het achterwege laten van een melding aan NIBC
Direct op grond van artikel 14.4;
14.6 Rekeninghouder dient steeds schadebeperkende
maatregelen te treffen en zich te houden aan alle aanwijzingen van NIBC Direct om schade voor hemzelf/
haarzelf, NIBC Direct en derden te beperken.

15. Klachtenprocedure
15.1 Indien Rekeninghouder een klacht heeft, dient
hij/zij deze in te dienen via de website;
15.2 De klachtenprocedure van NIBC Direct is op de
website van NIBC Direct beschikbaar;
15.3 Indien de klacht niet naar tevredenheid
is opgelost door NIBC Direct kan Rekeninghouder zich
wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

16. Slotbepalingen
16.1 NIBC Direct behoudt zich het recht voor deze
Voorwaarden te allen tijde te wijzigen
dan wel aan te vullen. Dergelijke wijzigingen en aanvullingen worden van kracht 30 dagen nadat
Rekeninghouder daarvan op een door NIBC Direct te
bepalen wijze op de hoogte is gesteld. Rekeninghouders die zodanige wijzigingen en/of aanvullingen niet

aanvaarden dienen voor de dag van inwerkingtreding,
het Contract Internetspaarrekening schriftelijk dan wel
elektronisch op te zeggen;
16.2 De Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Online Bankieren zijn eveneens van toepassing op
de relatie tussen Rekeninghouder en NIBC Direct;
16.3 In geval van afwijkingen tussen deze Voorwaarden, de Algemene Bankvoorwaarden en/of het
Contract internetspaarrekening en/of de Voorwaarden
Online Bankieren, geldt de volgende prevalentie:
1. Contract Internetspaarrekening;
2. Voorwaarden Sparen NIBC Direct;
3. Voorwaarden Online Bankieren NIBC Direct en;
4. De Algemene Bankvoorwaarden;
16.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden en/
of het Contract Internetspaarrekening nietig is, dan
wel wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden respectievelijk het Contract
Internetspaarrekening onverkort van kracht;
16.5 Op de relatie tussen Rekeninghouder en
NIBC Direct is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen kunnen ook aanhangig worden gemaakt bij
de bevoegde Nederlandse rechter.
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