Kenmerken van
Triodos Spaar Deposito
Omschrijving
Met een Triodos Spaar Deposito zet u geld apart voor een vaste
periode tegen een, bij aanvang vastgestelde vaste rente.

Openen
Het Triodos Spaar Deposito opent u via www.triodos.nl. U kunt
ook schriftelijk een Triodos Spaar Deposito aanvragen. Bel met
030 693 6511, werkdagen 8.00 - 18.00 uur of stuur een e-mail naar
info@triodos.nl. De Triodos Voorwaarden Sparen zijn van toepassing
op Triodos Spaar Deposito’s.

Rente
Triodos Bank stelt de hoogte van de rente vast.
> De hoogte van de actuele rente is altijd te vinden op www.triodos.nl.
> De rente is een percentage van het tegoed (dit is de zogenaamde
enkelvoudige rente).
> De hoogte van de rente verschilt per looptijd.
De rente op uw Spaar Deposito is de actuele rente op het moment dat
het geld op het Triodos Spaar Deposito wordt gestort. Hierdoor is het
mogelijk dat de rente op uw Triodos Spaar Deposito hoger of lager is dan
de actuele rente die u een dag eerder op www.triodos.nl had gezien.

Betaling van de rente
De rente wordt jaarlijks uitbetaald door storting op uw Tegenrekening,
met ingang van één jaar na het ingaan van het Spaar Deposito.

Afloop
Drie weken voor het einde van de looptijd van het Triodos Spaar Deposito
ontvangt u bericht van Triodos Bank dat de hoofdsom en de rente zullen
worden gestort op uw Tegenrekening.

Tussentijds opnemen of beëindigen voor
het einde van de looptijd
Het is niet toegestaan om een Triodos Spaar Deposito voor het einde van
de looptijd te beëindigen. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:
1. Triodos Spaar Deposito’s mogen zonder opnamekosten voor het
einde van de looptijd worden beëindigd in de volgende gevallen:
a. Bij echtscheiding/beëindiging van geregistreerd partnerschap,
		 faillissement van de Spaarder of toepassing van een schuld		 saneringsregeling volgens de Wet schuldsanering natuurlijke
		 personen op de Spaarder.
b. Bij de vereffening van de nalatenschap van een overleden
		 Spaarder of van het vermogen van een ontbonden onderneming
		 of rechtspersoon.
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Bij aankoop van effecten via Triodos Bank. Voor Spaar Deposito’s
die op of na 1 januari 2011 zijn aangegaan geldt deze
uitzondering alleen als het Spaar Deposito een oorspronkelijke
looptijd heeft van drie jaar of minder.
Voor particuliere Spaarders: bij aankoop van een woning die het
hoofdverblijf van de Spaarder is en op naam van de Spaarder
staat. Voor Spaar Deposito’s die op of na 1 januari 2011 zijn
aangegaan geldt deze uitzondering alleen als het Spaar Deposito
een oorspronkelijke looptijd heeft van drie jaar of minder.
Voor Spaar Deposito’s aangegaan vóór 1 januari 2011 is het
daarnaast ook mogelijk kosteloos op te nemen bij huwelijk of
het aangaan van geregistreerd partnerschap.

2. In andere gevallen dan hierboven genoemd bij 1 mogen Triodos
Spaar Deposito’s alleen tussentijds worden beëindigd als het op
te nemen bedrag minimaal 500 euro bedraagt en de Spaarder
opnamekosten betaalt.
a. Voor Triodos Spaar Deposito’s, die zijn aangegaan voor 1 januari
		 2011, bedragen de opnamekosten 3% over het tegoed dat
		 wordt opgenomen.
b. Voor Triodos Spaar Deposito’s met een looptijd van één jaar of
		 minder bedragen de opnamekosten 1,5% over het tegoed dat
		 wordt opgenomen.
c. Voor Triodos Spaar Deposito’s met een oorspronkelijke looptijd
		 van meer dan één jaar en die zijn aangegaan op of na 1 januari
		 2011 bedragen de opnamekosten 1,5% over het tegoed dat
		 wordt opgenomen voor elk heel jaar van de resterende looptijd.
		 Een resterend deel van een jaar geldt voor deze berekening als
		 een heel jaar. Er wordt in totaal nooit meer dan 10% aan
		 opnamekosten berekend, en nooit minder dan 1,5%.
Voor Triodos Spaar Deposito’s die zijn aangegaan voor 1 maart 2012
geldt dat ook een deel van het tegoed onder de hierboven genoemde
voorwaarden tussentijds kan worden opgenomen. Voor Triodos Spaar
Deposito’s die zijn aangegaan op of na 1 maart 2012 kan dit niet en
mag alleen het volledige tegoed worden opgenomen.
Voor “en/of” Triodos Spaar Deposito’s is tussentijds beëindigen alleen
mogelijk als beide Spaarders hiervoor een schriftelijk, ondertekend
verzoek indienen. In afwijking van het voorgaande, geldt voor “en/of”
Triodos Spaar Deposito’s die via Triodos Internet Bankieren zijn
aangegaan dat deze door één Spaarder tussentijds beëindigd
kunnen worden.

Deze kenmerken zijn opgesteld per 1 februari 2012.

