Voorwaarden / DHB VoorSpoedrekening

Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bank Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., handelend onder
de naam DHB Bank;
DHB Net Banking De beveiligde omgeving op de Website
waar toegang toe verleend wordt aan de Rekeninghouder na
invoering van de Inloggegevens;
Inloggegevens De door de Rekeninghouder te bepalen
gebruikersnaam, wachtwoord en Tegenrekening;
Rekening DHB VoorSpoedrekening bij de Bank;
Rekeninghouder De natuurlijke persoon, personen of de
rechtspersoon op wiens naam de Rekening is geopend;
Tegenrekening Een door de Rekeninghouder aan de Bank
opgegeven betaalrekening op naam van de Rekeninghouder
die wordt aangehouden bij een andere Nederlandse
kredietinstelling in Nederland;
Valutadatum Datum vanaf wanneer het saldo rentedragend
wordt of tot en met welke datum het saldo rentedragend is;
Website De website van de Bank (www.dhbbank.nl).

1. Openen
Een Rekening kan zowel door een natuurlijke perso(o)n(en)
als door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van een
rechtspersoon geopend worden.
De Rekeninghouder dient te beschikken over een
Tegenrekening. Om aan de Nederlandse
identificatieregelgeving te voldoen dient een storting op de
Rekening plaats te vinden vanaf de Tegenrekening zoals
aangegeven op het aanvraagformulier.
Om een Rekening te kunnen openen dient de Bank in het
bezit te zijn, naast een ingevuld en rechtsgeldig
ondertekend aanvraagformulier, van de volgende
documenten en informatie:
·

·

Bij natuurlijke personen: een kopie van een geldig
legitimatiebewijs en een kopie van een origineel
bankafschrift niet ouder dan één maand van de
Tegenrekening(en).
Bij Nederlandse rechtspersonen: de oprichtingsakte of
de meest recente versie van de statuten, een
ondertekend, papieren gewaarmerkt uittreksel van de
Kamer van Koophandel of een per e-mail (naar
info@dhbbank.com) verzonden digitaal gewaarmerkt
uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal
één maand oud), alle akten waarbij de bevoegdheden
zijn vastgelegd van de personen die de rechtspersoon
bij de Bank kunnen vertegenwoordigen en
aanvullende documentatie om de identificatie van het
bedrijf, de bevoegde personen en de uiteindelijke
belanghebbende(n) te kunnen bepalen.
Nadere informatie betreffende vereiste documentatie
kan bij de Bank worden opgevraagd.

Bij minderjarigen, tot de leeftijd van 18 jaar, kan een
Rekening alleen geopend worden indien de wettelijke
vertegenwoordigers het aanvraagformulier mede hebben
ondertekend, kopieën van een geldig legitimatiebewijs en
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een kopie geboorteakte of uittreksel uit de
basisadministratie van de Rekeninghouder hebben
bijgevoegd.
Een particuliere Rekeninghouder (natuurlijke
persoon/personen) die in het buitenland woont, wordt als
niet-ingezetene beschouwd. De Tegenrekening die een nietingezetene opgeeft, dient eveneens een niet-ingezetene
rekening bij een Nederlandse bank in Nederland te zijn.
Deze dient schriftelijk aangetoond te worden aan de Bank.
De Bank behoudt zich het recht voor het openen van een
Rekening te weigeren.

2. Looptijd

Voor deze Rekening is er geen vastgelegde looptijd.

3. Gezamenlijke Rekening
Indien de Rekening op naam van twee Rekeninghouders
wordt aangehouden, wordt een “en/of Rekening” geopend.
Per Rekening kunnen maximaal twee Rekeninghouders
worden aangehouden.
De Rekeninghouders zijn hoofdelijk verbonden tegenover de
Bank. Iedere (rechts)handeling die door de ene
Rekeninghouder ten laste van of in verband met de
Rekening wordt verricht, zal ook de andere Rekeninghouder
binden.
De Rekeninghouders zijn over en weer tegenover elkaar en
tegenover de Bank ieder afzonderlijk gerechtigd opdrachten
te geven en beschikkingshandelingen te verrichten ten
aanzien van de Rekening. Voor zover nodig verlenen de
Rekeninghouders elkaar over en weer onherroepelijke
volmacht tot het verrichten van deze handelingen.
Bij gezamenlijke Rekeninghouders die twee verschillende
adressen opgeven wordt alleen documentatie verzonden
naar de eerste Rekeninghouder.

4. Tegenrekening
Per Rekening kunnen maximaal twee Tegenrekeningen
worden aangehouden.
Indien bij gezamenlijke Rekeninghouders de Tegenrekening
niet op beider naam is gesteld, dienen beide
Rekeninghouders afzonderlijk een op eigen naam gestelde
Tegenrekening aan de Bank op te geven en dienen zij voor
de activatie van de Tegenrekening ieder afzonderlijk een
eerste storting vanuit hun Tegenrekening te verrichten.
Indien de Tegenrekening op beider naam is gesteld, kunnen
de gezamenlijke Rekeninghouders de eerste storting vanuit
die Tegenrekening verrichten.
Overboekingen ten laste van de Rekening naar de
Tegenrekening, waarvan er geen storting heeft
plaatsgevonden, zijn niet toegestaan. Dit geldt eveneens,
indien de Tegenrekening wordt gewijzigd.

5. Minimum en maximum inleg
Op de Rekening is geen minimum inleg en maximum inleg
van toepassing.
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6. Stortingen op de Rekening
Stortingen kunnen uitsluitend plaatsvinden in Euro door
overboekingen vanaf de Tegenrekening. Contante stortingen
zijn derhalve niet toegestaan.
Tegoeden worden dezelfde werkdag na ontvangst door de
Bank rentedragend. Overboekingen ten laste van de
Rekening naar een andere rekening bij de Bank worden
tevens dezelfde werkdag rentedragend.

7. Overboekingen vanaf de Rekening
Bedragen kunnen slechts worden overgeboekt naar de
Tegenrekening of naar andere spaarrekeningen bij de Bank
ten laste van de Rekening. Aan een normale overboeking
zijn geen kosten verbonden. Opdrachten tot
spoedoverboekingen dienen de Bank voor 12.00 uur ’s
middags te bereiken om de opdracht diezelfde dag te
kunnen verwerken. Voor een spoedoverboeking brengt de
Bank kosten in rekening. Informatie hierover kunt u vinden
op de Website.
Overboekingen naar de Tegenrekening kunnen telefonisch,
per e-mail of schriftelijk ondertekend per fax of per post
worden opgegeven. Per maand zijn maximaal twee
overboekingen toegestaan.

8. Renteberekening en rentebijschrijving
De rente op de Rekening wordt aan het einde van elk
kalenderjaar berekend over het gehele kalenderjaar
inclusief 31 december. De rente wordt per dag over het
uitstaande saldo berekend, uitgaand van het werkelijke
aantal dagen per maand en per jaar. De rente wordt met
valutadatum 31 december op de Rekening bijgeschreven.
Een tussentijdse rente-uitkering is daarom niet mogelijk.

9. Rente en rentewijzigingen
Het rentepercentage op de Rekening is variabel en wordt
vastgesteld door de Bank. Het rentepercentage kan op ieder
moment worden gewijzigd. De actuele rentepercentages
voor bedragen tot EUR 500.000 zijn beschikbaar op de
Website.

rente ontvangt de Rekeninghouder aan het eind van het
kalenderjaar op de Tegenrekening. Als het overmaken naar
de Tegenrekening niet mogelijk is, zal de Bank het
spaargeld bewaren op een rekening van de Bank zelf. Over
dit spaargeld ontvangt de Rekeninghouder geen rente.
De Bank kan de Rekening beëindigen als de Rekeninghouder
gedurende 24 maanden geen spaargeld of minder dan EUR10
op de Rekening heeft staan met de voorwaarde dat deze
Rekening niet als DHB Tegenrekening aan een lopende
depositorekening bij de Bank is gekoppeld. De Bank kan de
Rekening eveneens beëindigen indien de Rekeninghouder
zich niet houdt aan deze Voorwaarden en/of de Algemene
Bankvoorwaarden van de Bank.

11. Saldo-informatie
Telefonische saldo-informatie wordt niet gegeven teneinde
de privacy van de Rekeninghouder te waarborgen. Indien de
Rekeninghouder niet gebruik maakt van DHB Net Banking,
geschiedt saldo-informatie, na iedere mutatie, wekelijks
per post middels een afschrift. Een Rekeninghouder die
gebruik maakt van DHB Net Banking kan zijn saldo enkel
online raadplegen.

12. Wijzigingen
Wijzigingen betreffende de Tegenrekening, adres of
tenaamstelling e.d., dienen schriftelijk, per post en
voorzien van een rechtsgeldige handtekening aan de Bank te
worden doorgegeven. Bij een gezamenlijke Rekening dienen
deze door beide Rekeninghouders te worden ondertekend.
Bij wijzigingen van een Tegenrekening en niet ingezetene
adres dient een kopie van het origineel bankafschrift niet
ouder dan één maand van de desbetreffende
Tegenrekening, waarop de recente adresgegevens staan
vermeld, te worden opgestuurd.
Indien de Rekeninghouder gebruik maakt van DHB Net
Banking, kan de Rekeninghouder eveneens de adreswijziging
via DHB Net Banking aan de Bank opgeven.

13. Wijziging voorwaarden Rekening

Over bedragen boven EUR 500.000 kan de Bank over het
totale saldo op de Rekening een ander rentepercentage
toepassen.

De Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde deze
voorwaarden te wijzigen. De Bank zal de Rekeninghouder
informeren over wijzigingen in de voorwaarden, naar keuze
van de Bank, via: de Website, schriftelijke mededeling per
post, door elektronisch berichtenverkeer niet enkel beperkt
tot e-mail en of via een landelijk verspreid dagblad. De
gewijzigde voorwaarden worden pas van kracht na 2
maanden van de bekendmaking. Wijzigingen in het voordeel
van de Rekeninghouder gaan per direct in.

10. Beëindiging van de Rekening

14. Depositogarantiestelsel

Een wijziging in de rentetarieven, voor bedragen tot
EUR 500.000 op de Rekening, wordt aan de Rekeninghouder
bekend gemaakt via DHB Net Banking middels de
berichtenservice. Tevens kan de Rekeninghouder de
wijziging in de rentetarieven vinden op de Website.

Een verzoek tot opheffing door de Rekeninghouder kan
alleen schriftelijk, per post en voorzien van een
rechtsgeldige ondertekening worden ingediend. Indien de
Rekening op naam van twee Rekeninghouders is gesteld,
kunnen de Rekeninghouders slechts gezamenlijk de
Rekening opheffen.
De Rekeninghouder kan de Rekening op elk gewenst moment
beëindigen. Aan het beëindigen zijn geen kosten verbonden.
Als er nog spaargeld op de Rekening staat, maakt de Bank
het spaargeld over naar de Tegenrekening. De opgebouwde
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Het Nederlands Depositogarantiestelsel voor banken is van
toepassing. Informatie hierover is te vinden op de Website of
de website van de Nederlandsche Bank www.dnb.nl.

15. Toepasselijk recht en voorwaarden
Op de betrekkingen tussen de Rekeninghouder en de Bank is
Nederlands recht van toepassing. Voor zover in deze
voorwaarden niet is afgeweken, zijn tevens op de relatie
tussen de Bank en haar Rekeninghouder de Algemene
Bankvoorwaarden, zoals opgesteld door de Nederlandse
Vereniging van Banken en gedeponeerd bij de griffie van de
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rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, van toepassing.
Eventuele geschillen tussen de Bank en de Rekeninghouder
zullen worden beslecht voor de bevoegde Nederlandse
rechter. Voor eventuele klachten met betrekking tot de
Rekening kan de Rekeninghouder zich schriftelijk richten tot
de interne klachtenservice van de Bank. Meer informatie
met betrekking tot het indienen van een klacht is te vinden
op de Website en is op verzoek te verkrijgen van de Bank.

Versie mei 2016

Drukfouten voorbehouden
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. is statutair gevestigd aan
de Weena 780, 3014 DA in Rotterdam, handelsregister nr.
24199853 in Rotterdam. Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.
is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor meer informatie
over het toezicht op Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. kan
de Rekeninghouder contact opnemen met de DNB
(www.dnb.nl) of de AFM (www.afm.nl).
De Bank verstrekt de voorwaarden in het Nederlands. De
communicatie tussen de Rekeninghouder en de Bank vindt
plaats in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.
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