Aegon Sparen

Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor het product Aegon Sparen. Daarnaast gelden de Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. Kijk voor deze
voorwaarden op www.aegon.nl.

Komt u een moeilijk woord tegen?
In de Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. staat een definitielijst. Hier leggen we lastige begrippen uit. Deze begrippen vindt u ook
hier vet gedrukt terug in de tekst. Als we spreken over Aegon dan bedoelen we Aegon Bank N.V.

1. U kunt Aegon Sparen openen via internet
Wilt u Aegon Sparen openen en bent u nog geen klant bij ons? Dan moet u zich identificeren voordat u Aegon Sparen kunt gebruiken. Dat
kan eenvoudig door geld te storten op Aegon Sparen. De rekening waarvan u geld overmaakt, moet op uw naam staan. Dat noemen we uw
tegenrekening. Opent u Aegon Sparen op naam van twee mensen? Dan identificeren we beide rekeninghouders aan de hand van een
kopie identificatiebewijs en een kopie van een recent bankafschrift.
Heeft u Aegon Sparen geopend? Dan kunt u een naam geven aan het rekeningnummer van Aegon Sparen. Deze naam ziet u in Mijn
Aegon.

2. Aegon Sparen kent één tegenrekening
Wilt u uw tegenrekening veranderen? Dat kan eenvoudig door deze te veranderen via Mijn Aegon en daarna vanaf uw nieuwe
tegenrekening geld te storten naar Aegon Sparen.
Is de nieuwe tegenrekening op Aegon Sparen al bij ons bekend? Dan wordt de nieuwe tegenrekening direct nadat u deze heeft gewijzigd
geactiveerd. Is uw nieuwe tegenrekening niet bij ons bekend? Dan activeert u deze door ons een kopie van een recent bankafschrift van
uw nieuwe tegenrekening te sturen.

3. Aegon Sparen mag maximaal op naam van twee mensen staan
Zet u de rekening op twee namen? Dan is het een gezamenlijke rekening. Deze tweede tegenrekening identificeren we aan de hand van
een kopie identificatiebewijs en een kopie van een recent bankafschrift van deze persoon.
U mag daarnaast drie andere mensen machtigen om bij uw geld te kunnen. Zij mogen geld opnemen van uw Aegon Sparen. Wilt u iemand
machtigen? Dat kan eenvoudig door ons een formulier te sturen. U kunt dit formulier vinden op www.aegon.nl. Wij moeten de persoon die
u machtigt wel eerst accepteren en identificeren. Voor het identificeren van gemachtigde gebruiken we een kopie van het
identificatiebewijs van deze persoon. En een kopie van een recent bankafschrift die op naam van deze persoon staat.

4. U kunt zelf geld storten op Aegon Sparen
Dat kunt u doen vanaf iedere Nederlandse bankrekening. Wij schrijven het geld dan bij op het saldo van uw rekening. U kunt geen geld
overmaken met een automatische incasso.

5. Geld overmaken doet u via Mijn Aegon of Mijn Aegon App
U kunt alleen geld overmaken naar uw tegenrekening. Of naar een andere bankrekening bij ons die op uw naam staat. Geld overmaken
doet u eenvoudig via Mijn Aegon of de Mijn Aegon App.
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6. U kunt kiezen voor een deposito
U kunt bij Aegon Sparen kiezen voor een deposito (Aegon Deposito Sparen). U kunt diverse deposito’s naast elkaar openen. U kiest zelf de
looptijd. Welke looptijden kunnen worden afgesproken vindt u op www.aegon.nl en via Mijn Aegon.
U kunt maximaal het saldo gebruiken in een deposito dat op uw Aegon Sparen beschikbaar is. Dit geld schrijven we bij op het saldo van
het deposito. Daarna staat het saldo van het deposito vast tot het einde van de looptijd.
U kunt op een lopend deposito geen geld bijstorten.
Aan het einde van de looptijd heffen we een deposito automatisch op. Wilt u uw deposito eerder stoppen? Dat kan eenvoudig per e-mail
of telefonisch. Wij maken dan uw geld (met rente) over naar uw Aegon Sparen. U betaalt hiervoor wel kosten. Wat de kosten zijn, leest u
onder punt 8.

7. U kunt Aegon Sparen opzeggen via Mijn Aegon
Wilt u Aegon Sparen stoppen? Dat doet u eenvoudig via Mijn Aegon. Vervolgens stoppen wij uw Aegon Sparen. Wij maken dan uw geld
(met rente) over naar uw tegenrekening.

8. U betaalt alleen kosten als u een deposito eerder stopt
De kosten bestaan uit administratiekosten en eventuele afkoopkosten. De actuele hoogte van de administratiekosten vindt u op
www.aegon.nl.
De afkoopkosten betaalt u alleen als u op het moment van opname van uw deposito bij ons eenzelfde soort deposito kunt openen met
een hogere rente. In dat geval berekenen wij de afkoopkosten als volgt:
a) Eerst bepalen wij hoe lang uw deposito nog duurt (de resterende looptijd).
b) Daarna nemen wij op basis van de resterende looptijd de rente die op dat moment wordt vergoed op een nieuw deposito met eenzelfde
of – als die er niet is – de dichtstbijzijnde langere looptijd. Dit wordt de vergelijkingsrente genoemd.
c) Daarna berekenen wij de waarde van uw deposito op het afkoopmoment op basis van de vergelijkingsrente.
d) De afkoopkosten zijn gelijk aan het verschil tussen de berekende waarde en waarde op basis van de afgesproken rente.
e) De berekening van de afkoopkosten rekenen wij terug naar dit moment. Dit wordt de contante waarde genoemd. U betaalt deze kosten
namelijk niet in de toekomst, maar nu.
In de onderstaande situaties brengen wij geen kosten in rekening voor het beëindigen van een deposito:
• Bij overlijden van de rekeninghouder (mogelijk na overlegging van de akte van overlijden).
• Bij werkloosheid van de rekeninghouder (mogelijk na 6 maanden werkloosheid en na overlegging van een uitkeringsspecificatie).
• Bij arbeidsongeschiktheid van de rekeninghouder (mogelijk na 6 maanden arbeidsongeschiktheid en na overlegging van een
uitkeringsspecificatie).
Op www.aegon.nl vindt u een voorbeeldberekening van de afkoopkosten.

9. U ontvangt rente over uw saldo op Aegon Sparen
U ontvangt een variabele rente over uw saldo op Aegon Sparen. Hoeveel rente u ontvangt is afhankelijk van de hoogte van uw saldo. De
hoogte van de rente kunt u vinden op www.aegon.nl. Boven een bepaald saldo ontvangt u mogelijk geen rente.
U ontvangt een vaste rente over uw saldo op uw deposito. De hoogte van de vaste rente hangt af van de looptijd.
De hoogte van de rentes vindt u op www.aegon.nl en via Mijn Aegon.

10. Hoe informeren wij u?
Informatie over Aegon Sparen sturen wij u via een brief of e-mail. Wij kunnen u ook informatie geven op www.aegon.nl of via Mijn Aegon.
U bekijkt Aegon Sparen via Mijn Aegon of Mijn Aegon App. U ontvangt geen papieren rekeningoverzichten van ons.

11. Deze voorwaarden kunnen veranderen
Wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen. Als we dat doen, dan maken we dit uiteraard aan u bekend. We zetten het op www.aegon.
nl of u krijgt een e-mail of brief van ons. De nieuwe voorwaarden gaan in twee weken nadat we deze bekend hebben gemaakt. Verandert
de wet? Of is de verandering in uw voordeel? Dan gaat de verandering meteen in.

12. Het depositogarantiestelsel is van toepassing
Aegon Sparen valt onder het Nederlandse wettelijke depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat
als wij failliet gaan, u uw geld terug kunt krijgen tot een maximumbedrag. Hiervoor moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden. In
het als bijlage bij deze voorwaarden gevoegde informatieblad depositogarantiestelsel vindt u meer informatie. Alleen in zeer specifieke
gevallen bent u van dekking onder het depositogarantiestelsel uitgesloten. Kijkt u hiervoor op www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.
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