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Reglement Internetbankieren met digipass
1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetrekening aan
te gaan volgens de voorwaarden van het Reglement Internetbankieren.
Bank: Argenta Spaarbank NV Bijkantoor Nederland
Beveiligingscode: De code (elektronische handtekening), dient ter authenticatie van opdrachten/transacties
in het kader van internetbankieren. Met deze code identificeert de rekeninghouder zich jegens de Bank bij
het doorgeven van opdrachten en transacties.
Cliënt: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van Internetbankieren of, in geval van een Internet
Jongerenspaarrekening, de minderjarige, vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
Diensten: De door de bank ter beschikking gestelde dienst(en) en/of product(en).
Hulpmiddel: De door of namens de Bank aan de Cliënt (mede) in verband met de Diensten al dan niet
tegen een vergoeding beschikbaar gestelde goederen, waaronder onder meer begrepen digipassen en
computerprogrammatuur.
Internetbankieren: De elektronische vorm van bankieren voor het uitwisselen van gegevens tussen de
deelnemende Cliënt en de Bank dan wel het geven door de deelnemende Cliënt van opdrachten aan de
Bank.
Tussenpersoon: Persoon met wie de Bank een overeenkomst inzake Bemiddeling bij Internetbankieren
heeft gesloten. Zijn rol bestaat erin de klantenidentificatie te bevestigen en de Cliënt aan te moedigen
gebruik te maken van de bancaire diensten van de Bank. Aangezien alle producten van de Bank
internetproducten zijn, is elke geldverhandeling via de tussenpersoon uitgesloten.
Verzendadres: Het bij de Bank geregistreerde Nederlands woonadres van de cliënt, waarnaar de digipass
wordt verzonden.

2. Aanmelden
2.1. De Bank kan het aangaan van de overeenkomst, indien daartegen naar haar oordeel bezwaren
bestaan,weigeren dan wel afhankelijk stellen van voorwaarden.
2.2. Indien de Bank besluit tot het aangaan van de overeenkomst stelt zij de cliënt in het bezit van een
digipass.
2.3 Het gebruik van Internetbankieren voor doorgeven van opdrachten of transacties is enkel mogelijk nadat
de cliënt via de website met behulp van zijn digipass heeft ingelogd.
2.4 De digipass wordt verzonden, nadat het elektronisch aanvraagformulier via de website of via de
tussenpersoon, op de Bank is toegekomen, naar het verzendadres van de Rekeninghouder of eerste
wettelijke vertegenwoordiger in geval van een Internet Jongerenspaarrekening.
2.5 De cliënt is verplicht om bij het eerste feitelijk gebruik de digipass een eigen pincode te kiezen, vooraleer
hij informatie kan verkrijgen of verrichtingen kan doen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de code strikt
geheim is.
2.6 Het eerste feitelijk debiteren van de internetrekening is slechts mogelijk wanneer vooraf Argenta de
nodige documenten heeft ontvangen. Voor de elektronische aanvragen via de website betreft dit een kopie
legitimatiebewijs en een bewijs voogd, in geval van een Internet Jongerenspaarrekening. Voor de aanvragen
via de tussenpersoon betreft dit de getekende overeenkomst, een kopie legitimatiebewijs en een bewijs
voogd, in geval van een Internet Jongerenspaarrekening. Tevens dient de eerste verplichte overboeking van
de tegenrekening naar de internetrekening te zijn uitgevoerd en ontvangen door Argenta.
2.7 Cliënt erkent en aanvaardt dat de aan hem bij dit reglement toegekende voortvloeiende rechten tot
gebruik van het Internetbankieren niet overdraagbaar zijn en uitsluitend en alleen bestemd zijn voor eigen
gebruik.
2.8 Cliënt dient regelmatig zijn pc te scannen op computervirussen en andere schadelijke programma’s met
behulp van de meest recente versies van anti-virusprogramma’s en personal firewalls en passende
maatregelen te treffen om zijn computer af te sluiten voor misbruik van buitenaf. Cliënt dient zelf zorg te
dragen voor de aanschaf van een anti-virusprogramma en personal firewalls.

3. Gebruik van Internetbankieren
3.1 De cliënt kan via Internetbankieren gebruikmaken van de Argenta Internetrekeningen.
3.2 De cliënt mag voor het verkrijgen van toegang tot het Internetbankieren uitsluitend handelen met
inachtneming van de door de Bank vastgestelde voorwaarden en gebruiksvoorschriften.
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3.3 Het serienummer van de digipass geldt, in combinatie met de pincode, als legitimatie voor de toegang
tot Internetbankieren. De digipass in combinatie met de pincode biedt de mogelijkheid tot het veilig
doorgeven van opdrachten en transacties.
3.4 De cliënt verbindt zich ertoe zijn digipass en pincode gescheiden te bewaren en alles te doen om de
geheimhouding van de pincode te verzekeren. Het Wachtwoord wordt geëncrypteerd bewaard door de Bank.
3.5 De cliënt dient misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van de
digipass en/of de pincode dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden onmiddellijk na ontdekking
aan de Bank te melden. Ook het vermoeden dat een onbevoegde derde zich toegang tot de rekening kan
verschaffen moet onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Dit kan geschieden via door de Bank aan te
wijzen telefoonnummers of via e-mail. De Bank is na de melding bevoegd het abonnement te blokkeren. De
digipass en de pincode zijn elk persoonlijk en mogen derhalve door de cliënt aan niemand worden
overgedragen.
3.6 Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk via e-mail (helpdesk@argenta.nl) te worden gemeld bij
de Bank. Telefonische melding via door de Bank aan te wijzen telefoonnummers is in geval van nood
mogelijk.

4. Opdrachten
4.1 De opdracht(en) die de cliënt geeft via het Internetbankieren heeft dezelfde rechtskracht als een
schriftelijke door cliënt ondertekende opdracht.
4.2 De cliënt staat in voor de juistheid van de door cliënt gegeven opdrachten en de daarin door hem
vermelde gegevens. De Bank is niet gehouden de juistheid van de in de opdracht vermelde gegevens te
verifiëren.
4.3 De cliënt is gebonden aan iedere via Internetbankieren gegeven en door de Bank dien overeenkomstig
uitgevoerde opdracht.
4.4 Cliënt is verplicht de uitvoering van opdrachten onverwijld te controleren.
4.5 De Bank heeft de bevoegdheid om opdrachten niet uit te voeren indien het saldo van het
desbetreffende product of dienst die uitvoering niet toelaat of indien die uitvoering wordt belemmerd door
beslaglegging ten laste van cliënt of andere vergelijkbare omstandigheden.
4.6 De Bank verstrekt 1 keer per jaar een overzicht aan de cliënt met begin- en eindsaldo voor fiscale
doeleinden via het beveiligd gedeelte; papieren afschriften worden niet verstrekt.

5. Hulpmiddel
5.1 Een aan de Cliënt ter beschikking gesteld Hulpmiddel blijft eigendom van de Bank. Indien intellectuele
eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, rusten op een Hulpmiddel, verkrijgt de Cliënt
gedurende de looptijd van het Abonnement uitsluitend een niet-exclusief en niet overdraagbaar
gebruiksrecht met betrekking tot dat Hulpmiddel.
5.2 De Cliënt zal het Hulpmiddel zorgvuldig behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen. De Cliënt
is verplicht om, indien hij weet of vermoedt dat er sprake is van diefstal, verlies, misbruik of onbevoegde
verveelvoudiging van een Hulpmiddel, de Bank daarvan onverwijld op de hoogte te stellen op de daarvoor
door de Bank aangegeven wijze.
De Bank zal het gebruik van de Diensten geheel opschorten nadat de Cliënt de Bank conform het hiervoor
bepaalde op de hoogte heeft gesteld.
5.3 De Cliënt draagt het risico van schade als gevolg van diefstal, verlies, misbruik, beschadiging en
tenietgaan van een Hulpmiddel. Op verzoek van de Cliënt zal de Bank een gestolen, verloren, beschadigd of
tenietgegaan Hulpmiddel voor rekening van de Cliënt (doen) vervangen of herstellen.
5.4 De Cliënt zal een Hulpmiddel op eerste verzoek van de Bank inleveren bij de Bank dan wel, indien
levering niet wordt vereist, niet langer gebruiken en een eventueel vervangend Hulpmiddel in gebruik nemen.
5.5 De Bank zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat een Hulpmiddel dat door aan de Bank toe te
rekenen factoren niet functioneert, binnen een redelijke termijn na melding daarvan door de Cliënt op de
door de Bank aangegeven wijze, voor rekening van de Bank wordt hersteld of vervangen.

6. Communicatie
De cliënt heeft de mogelijkheid via e-mail in contact te treden met de Bank (helpdesk@argenta.nl). De Bank
zal uiterlijk binnen 48 uur reageren.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Enkel de cliënt is verantwoordelijk voor zijn computerapparatuur, zijn computersoftware, zijn
internetabonnement en zijn communicatieverbinding die hij gebruikt voor Internetbankieren. Alle directe en
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indirecte gevolgen, voortspruitend uit de slechte werking van deze apparatuur en software zijn ten laste van
de cliënt.
7.2 De Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet
behoorlijk overkomen van opdrachten en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het
Internetbankieren in het verkeer tussen de cliënt en de Bank, zowel als tussen de Bank en derden, voor
zover betrekking hebbende op de relatie met de cliënt, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van de
Bank.
7.3 Tot het moment van de melding overeenkomstig 3.5 hierboven draagt de cliënt het risico voor alle
debiteringen die het gevolg zijn van misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen
geraken van de digipass en/of de pincode dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden. De cliënt is
tevens verplicht op verzoek van de Bank terstond aangifte te doen bij de politie in zijn woonplaats of de
plaats waar het misbruik, verlies of de ontvreemding heeft plaatsgevonden en in alle opzichten aan het
onderzoek door de politie of een andere door de Bank aan te wijzen instantie mede te werken.
Behoudens opzet of ernstige nalatigheid, is de cliënt niet meer aansprakelijk voor de schade ontstaan uit
misbruik nadat hij aan de Bank melding heeft gemaakt over het risico van misbruik.
Als ernstige nalatigheid kan onder meer worden beschouwd:
− het noteren van de pincode op papier, in een bestand of op gelijk welke informatiedrager
− het mededelen van de pincode aan een derde
− het niet vernietigen van het document waarmede de Beveiligingsgegevens worden meegedeeld.
− het niet-tijdig waarschuwen van de Bank ingeval van risico van misbruik van de gegevens.

8. Toepasselijkheid van voorwaarden
8.1 De voorwaarden gelden vanaf het moment waarop de cliënt zich heeft aangemeld. De Bank behoudt
zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. De cliënt zal hiervan in kennis worden gesteld via de
beveiligde internetsite.
8.2 Voor zover daarvan in de voorwaarden niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden alsmede de
specifieke voorwaarden van de diverse product(en) van de Bank van overeenkomstige toepassing.

9. Provisies en kosten
9.1 De Bank is bevoegd aan de cliënt kosten en provisie in rekening te brengen met betrekking tot het
Internetbankieren en daarvoor de cliënt te debiteren. De kosten en provisies worden door de Bank
vastgesteld en kunnen met onmiddellijke ingang worden gewijzigd. De Bank draagt er zorg voor dat
informatie hierover tijdig bekend wordt gemaakt.
9.2 De kosten van het gebruik van het communicatienetwerk komen voor rekening van cliënt.
De kosten van de verbinding en een abonnement tussen de cliënt en een Internet Service Provider zijn
steeds voor rekening van de cliënt.

10. Wijziging van de voorwaarden + beëindiging van de overeenkomst
10.1
De Bank is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van:
- Faillissement, aanvraag tot surseance van betaling, curatelestelling, onder bewindstelling van (een
gedeelte van) het vermogen van de cliënt, overlijden van de cliënt,
- Tekortkoming door de cliënt in de nakoming van een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
10.2 De cliënt kan te allen tijde via e-mail een einde stellen aan het gebruik van Internetbankieren, zonder
enig motief op te geven. De digipass dient de cliënt terug te sturen naar Argenta en de pincode dient
vernietigd te worden.
De Bank kan zonder opzeggingstermijn een einde stellen aan de overeenkomst, indien de cliënt in een staat
verkeert van kennelijk onvermogen, staking van betaling, faillissement, concordaat of vereffening of wanneer
de in onderhavige overeenkomst aangegane verbintenissen kennelijk niet worden nagekomen.
Deze overeenkomst eindigt in ieder geval zodra de cliëntrelatie beëindigd wordt.
De Bank kan in geval van dringende reden de dienstverlening stopzetten en de overeenkomst zonder enig
voorbericht beëindigen, indien de onmiddellijke beëindiging ingegeven is door gerechtvaardigde motieven
van de veiligheid van de systemen of van haar financiële belangen of indien de Rekeninghouder zou
tekortkomen in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Bankvoorwaarden of elk
ander bijzonder reglement.

Argenta Spaarbank NV is statutair gevestigd te Breda

KvK Nr. 34193645

Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 21022014

Pagina 6 van 15

11. Logging
De cliënt en de Bank erkennen dat het journaal, waarop elke raadpleging en overschrijving wordt
geregistreerd (logging) en waarvan de visualisering op welke drager ook als origineel document wordt
aanvaard, een formeel en voldoende bewijs is van de raadplegingen en verrichtingen die de cliënt heeft
gedaan, behoudens bewijs van het tegendeel.

12. Algemene voorwaarden en Nederlands recht
De Algemene Voorwaarden van de Bank en de andere reglementen Argenta Internetrekeningen gelden voor
zover daar in deze voorwaarden niet van wordt afgeweken.
Op de betrekkingen tussen de cliënt en de bank is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de cliënt en de bank worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij
wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Reglement Internetspaarrekening
1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetrekening aan
te gaan volgens de voorwaarden van het Reglement Internetbankieren.
Bank: Argenta Spaarbank NV Bijkantoor Nederland
Beveiligingscode: De code (elektronische handtekening) dient ter authenticatie van opdrachten/transacties
in het kader van internetbankieren. Met deze code identificeert de rekeninghouder zich jegens de Bank bij
het doorgeven van opdrachten/transacties.
Internetbankieren: de elektronische vorm van bankieren voor het uitwisselen van gegevens tussen de
deelnemende klant en de Bank dan wel het geven door de deelnemende klant van opdrachten aan de Bank.
(Zie ook Voorwaarden Internetbankieren.)
Legitimatiebewijs: Als geldig legitimatiebewijs wordt een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs bedoeld.
Rekening: de Argenta Internetspaarrekening is een spaarrekening op naam van één of twee particuliere
rekeninghouders, gevoerd in EUR.
Rekeninghouder: De natuurlijke persoon of personen op wiens naam de Argenta Internetspaarrekening is
geopend, en voor zover deze persoon/personen niet handel(en)(t) in de uitoefening van een beroep/bedrijf,
en deze persoon/personen meerderjarig is/zijn en zijn/hun woonplaats in Nederland heeft/hebben.
Tegenrekening: Een door de Rekeninghouder(s) aan de Bank opgegeven betaalrekening op naam van de
Rekeninghouder(s) die wordt aangehouden bij een andere Nederlandse bank- instelling in Nederland;
Valutadatum: De datum waarop een bedrag dat wordt bij- of afgeschreven meetelt voor een eventuele
renteberekening over het positieve of negatieve saldo van de rekening. De cliënt ontvangt rente vanaf de
dag van storting. Bij geldopneming krijgt de cliënt rente tot de dag van de opneming.

2. Een Argenta Internetspaarrekening Openen
Vooraf: Wanneer de Internetspaarrekening de eerste rekening is die de Rekeninghouder bij de Bank opent,
dient de klantenidentificatie steeds via de Bank te gebeuren.
Een Rekening kan uitsluitend geopend worden door natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar, die tevens hun
woonplaats in Nederland hebben. De Rekeninghouder dient steeds te beschikken over een Tegenrekening
die geldig blijft zolang het internetabonnement bij de Bank geldt. De aanvraag tot opening geschiedt door
volledige invulling van het aanmeldingsformulier.
Inleg geschiedt uitsluitend door girale overboeking.
De Bank behoudt zich het recht voor het openen van een Rekening te weigeren.

3. Bedrag
Er is noch een minimaal, noch een maximaal bedrag vereist om een Rekening te openen.

Argenta Spaarbank NV is statutair gevestigd te Breda

KvK Nr. 34193645

Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 21022014

Pagina 7 van 15

4. Gezamenlijke Rekening
Er kunnen maximaal twee Rekeninghouders per Rekening zijn.
De Rekeninghouders zijn hoofdelijk verbonden jegens de Bank. Iedere (rechts)handeling die door de ene
Rekeninghouder in verband met de Rekening wordt verricht, zal ook de andere Rekeninghouder binden. De
Rekeninghouders zijn over en weer jegens elkaar en jegens 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 een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van
deze handelingen.
De Rekeninghouders vrijwaren, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de Bank van alle aanspraken die
tegen haar zouden worden ingesteld, door wie dan ook, voor wat betreft de betrokken rekening als gevolg
van de betaling van enig bedrag of van iedere handeling overeenkomstig de instructie van één van de
rekeninghouders.
Beide Rekeninghouders komen overeen dat zij allebei door gebruikmaking van dezelfde middelen
onbeperkte toegang tot de Rekening zullen hebben. Bij Gezamenlijke Rekeninghouders die twee
verschillende adressen opgeven wordt alleen correspondentie en bescheiden met betrekking tot de rekening
verzonden naar de eerste Rekeninghouder.
Erkenning van het saldo van de rekening door één van de Rekeninghouders is bindend voor alle
Rekeninghouders.
Indien één van de Rekeninghouders in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling is
uitgesproken, vermogen onder bewind is gesteld of wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard,
kan slechts door alle Rekeninghouders gezamenlijk over het tegoed op de rekening worden beschikt.

5. Betalingen van de Rekening
-

-

U kunt ongelimiteerd overboeken naar uw Argenta Internetrekening of naar de Tegenrekening.
Bij deze overboekingen kan een memodatum worden ingegeven:
Minimum 1 werkdag, maximum 365 kalenderdagen in de toekomst.
Indien de memodatum geen bankwerkdag is, wordt de overboeking aangeboden op de eerstvolgende
bankwerkdag volgend op de memodatum.
Alle overboekingen worden slechts verwerkt nadat alle eerder ontvangen verrichtingen op de rekening
zijn verwerkt en in zoverre er voldoende dekking op de rekening blijft om uit te voeren. De Bank
aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de volgorde van aanbieding en de gevolgen hiervan.
Er is geen debetstand mogelijk.

6. Machtiging
Het is voor de Rekeninghouder niet mogelijk een derde te machtigen te beschikken over de Rekening.

7. Overdracht en verpanding
Een tegoed op de Rekening is niet voor overdracht en/of verpanding ten behoeve van anderen dan Argenta
vatbaar.

8. Beschikkings- en beheershandelingen
Gedurende (a) faillissement van een rekeninghouder, (b) surseance van betaling van een rekeninghouder of
(c) de periode dat een wettelijke schuldsaneringsregeling op de rekeninghouder van toepassing is, mogen
slechts door de curator van de rekeninghouder, respectievelijk de rekeninghouder met medewerking van de
bewindvoerder, respectievelijk de bewindvoerder van de rekeninghouder, beheers- en
beschikkingshandelingen met betrekking tot (het tegoed op) de Rekening verricht worden. Wordt een
desbetreffende rekening door de Bank voor meerdere rekeninghouders aangehouden, dan is tevens de
medewerking van de andere rekeninghouder(s) vereist.

9. Beslaglegging
Bij beslaglegging onder de Bank ten laste van een rekeninghouder, mogen geen beschikkingshandelingen
met betrekking tot het onder het beslag vallende tegoed op de Rekening worden verricht.
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10. Raadpleging saldo van de rekening
a) Raadpleging saldo van de rekening: het betreft hier het beschikbare saldo, onder voorbehoud van
nog te verwerken verrichtingen.
b) Raadpleging van de recentste verrichtingen: de cliënt kan over een tijdspanne van 13 maanden de
verrichtingen van zijn rekeningen opvragen.

11. Afschriften
De Rekeninghouder ontvangt van de Bank geen rekeningafschriften. De Rekeninghouder heeft dagelijks
toegang tot zijn rekeningafschriften via Argenta Internetbankieren. De Rekeninghouder is verplicht tenminste
éénmaal per maand het verloop van zijn Rekening via Argenta Internetbankieren te controleren.
Het via Argenta Internetbankieren ter beschikking gestelde rekeningoverzicht wordt, voor de toepassing van
artikel 12 en 13 van de Algemene Bank Voorwaarden, gelijkgesteld aan een papieren rekeningoverzicht en
wordt geacht de Rekeninghouder per ultimo van iedere maand te hebben bereikt.
De Rekeninghouder dient de Bank onverwijld in kennis te stellen van eventuele onjuistheden. Indien de
Rekeninghouder de inhoud van het rekeningoverzicht niet binnen 12 maanden heeft betwist, nadat het
rekeningoverzicht via Internetbankieren de Rekeninghouder geacht kan worden te hebben bereikt, geldt de
inhoud daarvan als door de Rekeninghouder te zijn goedgekeurd. Indien het rekenfouten betreft, is de Bank
bevoegd en verplicht deze te herstellen, ook nadat de termijn van twaalf maanden is verstreken.

12. Overboekingen en kosten
Normale overboekingen vanaf de Rekening zijn gratis.

13. Rente
Voor de tegoeden die op de spaarrekening worden geplaatst wordt een vergoeding voorzien, namelijk de
creditrente. De creditrente wordt bepaald in het tarievenkaartje dat u terugvindt op de website .De creditrente
is niet gewaarborgd en kan dagelijks wijzigen.De creditrente wordt per dag berekend.
Formule :
SALDO X AANTAL DAGEN X CREDITRENTEVOET
365 (of 366)
De intresten worden verworven op 31 december van ieder jaar. Ze worden op dat ogenblik bij het uitstaande
kapitaal gevoegd en brengen vanaf 1 januari van het volgend jaar intrest op tegen de rentevoet alsdan
toegekend op de Internetspaarrekening.
Bij beëindiging van de rekening wordt de rente afgerekend tot het moment van beëindiging, de dag van
beëindiging niet meegerekend.

14. De Rekening beëindigen
Zowel de Rekeninghouder als de Bank kunnen zonder inachtneming van een opzegtermijn de Rekening
beëindigen. Bij beëindiging worden alle vorderingen (inclusief de lopende rente) met betrekking tot de
rekening afgewikkeld. Het eventueel ten laste van de Bank uitstaande saldo wordt overgemaakt naar de
Tegenrekening of naar een Argenta Internetrekening.
Alle door de Bank nog niet uitgevoerde opdrachten vervallen in geval van beëindiging van de Rekening.

15. Overlijden van een Rekeninghouder
Na het overlijden van een Rekeninghouder zal de rekening worden geblokkeerd. De deblokkering vindt
plaats ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen nadat de benodigde documenten zijn overlegd.
Meer informatie kunt u terugvinden op www.argenta.nl – Klanteninformatie – Sparen - Overlijden

Argenta Spaarbank NV is statutair gevestigd te Breda

KvK Nr. 34193645

Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 21022014

Pagina 9 van 15

16. Wijziging gegevens Rekeninghouder
Wijzigingen omtrent adres, Tegenrekening ofe-mailadres e.d., dienen via internetbankieren van de Bank te
worden doorgegeven.

17. Wijziging Voorwaarden van de Argenta Internetspaarrekening
De Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen de
Rekeninghouder bekend gemaakt worden door middel van berichtgeving op onze website www.argenta.nl.

18. Toepasselijke recht en voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van de Bank en andere voorwaarden zoals het reglement Internetbankieren
gelden voor zover daar in deze voorwaarden niet van wordt afgeweken.
Op de betrekkingen tussen de cliënt en de bank is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de cliënt en de bank worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter,
tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Reglement Internet Jongerenspaarrekening
1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetrekening aan
te gaan volgens de voorwaarden van het Reglement Internetbankieren.
Bank: Argenta Spaarbank NV Bijkantoor Nederland
Beveiligingscode: De code (elektronische handtekening) dient ter authenticatie van opdrachten/transacties
in het kader van internetbankieren. Met deze code identificeert de rekeninghouder zich jegens de Bank bij
het doorgeven van opdrachten/transacties.
Cliënt: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van Internetbankieren of, in geval van een Internet
Jongerenspaarrekening, de minderjarige, vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
Internetbankieren: de elektronische vorm van bankieren voor het uitwisselen van gegevens tussen de
deelnemende klant en de Bank dan wel het geven door de deelnemende klant van opdrachten aan de Bank.
(Zie ook Voorwaarden Internetbankieren.)
Jongere/minderjarige: de rekeninghouder tot 18 jaar.
Legitimatiebewijs: Als geldig legitimatiebewijs wordt een paspoort,rijbewijs of identiteitskaart bedoeld wat
betreft de wettelijke vertegenwoordiger. Bovendien moet er een bewijs zijn dat de rekeninghouder het kind is
van de wettelijke vertegenwoordiger. Hiermee wordt bedoeld: een paspoort waar de Jongere is in
bijgeschreven, een bijschrijving in het huwelijksboekje, een uittreksel van het geboorteregister, een bewijs
van kinderbijslag.
Rekening: de Argenta Internet Jongerenspaarrekening is een spaarrekening op naam van één
rekeninghouder, geopend door de wettelijke vertegenwoordiger(s), gevoerd in EUR.
Rekeninghouder: De natuurlijke persoon op wiens naam de Argenta Internetspaarrekening is geopend, en
voor zover deze persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep/bedrijf, en deze persoon minderjarig
is en zijn woonplaats in Nederland heeft.
Tegenrekening: Een door de wettelijke vertegenwoordiger(s) aan de Bank opgegeven betaalrekening op
naam van de wettelijke vertegenwoordiger(s) of op naam van de jongere die wordt aangehouden bij een
andere Nederlandse bankValutadatum: De datum waarop een bedrag dat wordt bij- of afgeschreven
meetelt voor een eventuele renteberekening over het positieve of negatieve saldo van de rekening. De cliënt
ontvangt rente vanaf de dag van storting. Bij geldopneming krijgt de cliënt rente tot de dag van de opneming.
Wettelijke vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger opent de rekening op naam van de
jongere. Er kunnen maximaal 2 wettelijke vertegenwoordigers zijn. Bij het openen van de rekening dient de
relatie ( = kind van/ onder voogdij van ) met de jongere aangetoond worden.
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2. Een Argenta Internet Jongerenspaarrekening Openen
Vooraf: De Internet Jongerenspaarrekening die de wettelijke vertegenwoordiger voor de rekeninghouder,
zijnde de minderjarige, bij de Bank opent, dient steeds via de Bank te gebeuren. De Bank doet de
identificatie van de wettelijke vertegenwoordigers en controleert de identiteit van de minderjarige.
Een Rekening kan uitsluitend geopend worden door de wettelijke vertegenwoordigers. Deze zijn natuurlijke
personen, ouder dan 18 jaar, die tevens hun woonplaats in Nederland hebben. De wettelijke
vertegenwoordiger(s) of jongere dienen steeds te beschikken over een Tegenrekening die geldig blijft zolang
het internetabonnement bij de Bank geldt. De aanvraag tot opening geschiedt door volledige invulling van
het aanmeldingsformulier.
Inleg geschiedt uitsluitend door girale overboeking.
De Bank behoudt zich het recht voor het openen van een Rekening te weigeren.

3. Bedrag
Er is noch een minimaal, noch een maximaal bedrag vereist om een Rekening te openen.

4. Gezamenlijke Rekening
Er kan slechts 1 Rekeninghouder per rekening zijn.
De Rekeninghouder is via zijn wettelijke vertegenwoordigers hoofdelijk verbonden jegens de Bank. De
wettelijke vertegenwoordigers zijn over en weer jegens elkaar en jegens de Bank ieder afzonderlijk
gerechtigd opdrachten te geven en beschikkingshandelingen te verrichten ten aanzien van de Rekening. De
wettelijke vertegenwoordigers vrijwaren, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de Bank van alle
aanspraken die tegen haar zouden worden ingesteld, door wie dan ook, voor wat betreft de betrokken
rekening als gevolg van de betaling van enig bedrag of van iedere handeling overeenkomstig de instructie
van één van de wettelijke vertegenwoordigers.
Beide wettelijke vertegenwoordigers komen overeen dat zij allebei door gebruikmaking van dezelfde
middelen onbeperkte toegang tot de Rekening zullen hebben. Bij 2 wettelijke vertegenwoordigers die twee
verschillende adressen opgeven wordt alleen correspondentie en bescheiden met betrekking tot de rekening
verzonden naar de eerste wettelijke vertegenwoordiger.
Erkenning van het saldo van de rekening door één van de wettelijke vertegenwoordigers is bindend voor alle
wettelijke vertegenwoordigers en de rekeninghouder.

5. Betalingen van de Rekening
Bedragen kan men overmaken van de Internet Jongerenspaarrekening naar opgegeven Tegenrekening Of
andere Argenta Internetrekeningen .
Bij deze overboekingen kan een memodatum worden ingegeven:
- Minimum 1 werkdag, maximum 365 kalenderdagen in de toekomst.
- Indien de memodatum geen bankwerkdag is, wordt de overboeking aangeboden op de eerstvolgende
bankwerkdag volgend op de memodatum.
Alle overboekingen worden slechts verwerkt nadat alle eerder ontvangen verrichtingen op de rekening zijn
verwerkt en in zoverre er voldoende dekking op de rekening blijft om uit te voeren. De Bank aanvaardt geen
aansprakelijkheid omtrent de volgorde van aanbieding en de gevolgen hiervan.
Er is geen debetstand mogelijk.

6. Machtiging
De wettelijke vertegenwoordigers worden gemachtigd om te beschikken over de rekening. Zij dragen hierbij
de volledige verantwoordelijkheid voor het correct gebruik van de rekening, voor de tijdige en juiste melding
van elke wijziging aan de toestand van de wettelijke vertegenwoordigers of de minderjarige.

7. Overdracht en verpanding
Een tegoed op de Rekening is niet voor overdracht en/of verpanding ten behoeve van anderen dan Argenta
vatbaar.

8. Beschikkings- en beheershandelingen
Gedurende (a) faillissement van de rekeninghouder, (b) surseance van betaling van een rekeninghouder of
(c) de periode dat een wettelijke schuldsaneringsregeling op de rekeninghouder van toepassing is, mogen
slechts door de curator van de rekeninghouder, respectievelijk de rekeninghouder met medewerking van de
bewindvoerder, respectievelijk de bewindvoerder van de rekeninghouder, beheers- en
beschikkingshandelingen met betrekking tot (het tegoed op) de Rekening verricht worden.
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9. Beslaglegging
Bij beslaglegging onder de Bank ten laste van een rekeninghouder, mogen geen beschikkingshandelingen
met betrekking tot het onder het beslag vallende tegoed op de Rekening worden verricht.

10. Raadpleging saldo van de rekening
a) Raadpleging saldo van de rekening: het betreft hier het beschikbare saldo, onder voorbehoud van nog te
verwerken verrichtingen.
b) Raadpleging van de recentste verrichtingen: de cliënt kan over een tijdspanne van 13 maanden de
verrichtingen van zijn rekeningen opvragen.

11. Afschriften
De Rekeninghouder ontvangt van de Bank geen rekeningafschriften. De wettelijke vertegenwoordiger heeft
dagelijks toegang tot zijn rekeningafschriften via Argenta Internetbankieren. De wettelijke vertegenwoordiger
is verplicht tenminste éénmaal per maand het verloop van de Rekening via Argenta Internetbankieren te
controleren.
Het via Argenta Internetbankieren ter beschikking gestelde rekeningoverzicht wordt, voor de toepassing van
artikel 12 en 13 van de Algemene Bank Voorwaarden, gelijkgesteld aan een papieren rekeningoverzicht en
wordt geacht de cliënt per ultimo van iedere maand te hebben bereikt.
De cliënt dient de Bank onverwijld in kennis te stellen van eventuele onjuistheden. Indien de cliënt de inhoud
van het rekeningoverzicht niet binnen 12 maanden heeft betwist, nadat het rekeningoverzicht via
Internetbankieren de cliënt geacht kan worden te hebben bereikt, geldt de inhoud daarvan als door de cliënt
te zijn goedgekeurd. Indien het rekenfouten betreft, is de Bank bevoegd en verplicht deze te herstellen, ook
nadat de termijn van twaalf maanden is verstreken.

12. Overboekingen en kosten
Normale overboekingen vanaf de Rekening zijn gratis.

13. Rente
Voor de tegoeden die op de Internetrekening worden geplaatst wordt een vergoeding voorzien, namelijk de
creditrente.
De creditrente wordt bepaald in het tarievenkaartje dat u terugvindt op de website .
De creditrente is niet gewaarborgd en kan dagelijks wijzigen.
De creditrente wordt per dag berekend.
Formule : SALDO X AANTAL DAGEN X CREDITRENTEVOET
365 (of 366)
De intresten worden verworven op 31 december van ieder jaar. Ze worden op dat ogenblik bij het uitstaande
kapitaal gevoegd en brengen vanaf 1 januari van het volgend jaar intrest op tegen de rentevoet alsdan
toegekend op de Internetrekening.
Bij beëindiging van de rekening wordt de rente afgerekend tot het moment van beëindiging, de dag van
beëindiging niet meegerekend.

14. De Rekening beëindigen
Zowel de cliënt als de Bank kunnen zonder inachtneming van een opzegtermijn de Rekening beëindigen.. Bij
beëindiging worden alle vorderingen (inclusief de lopende rente) met betrekking tot de rekening afgewikkeld.
Het eventueel ten laste van de Bank uitstaande saldo wordt overgemaakt naar de Tegenrekening.
Alle door de Bank nog niet uitgevoerde opdrachten vervallen in geval van beëindiging van de Rekening.

15. Overlijden van een Rekeninghouder
Na het overlijden van de enige Rekeninghouder zal de rekening worden geblokkeerd. De deblokkering vindt
plaats ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen nadat de nodige documenten zijn overlegd.
Meer informatie kunt u terugvinden op www.argenta.nl – Klanteninformatie – Sparen – Overlijden.
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16. Overlijden van de enige wettelijke vertegenwoordiger
Na het overlijden van de enige wettelijke vertegenwoordiger dient de Bank hiervan op de hoogte te worden
gebracht en wordt de rekening geblokkeerd. Als bekend is geworden wie de nieuwe wettelijke
vertegenwoordiger is, wordt de Bank hiervan op de hoogte gesteld. Na identificatie van deze nieuwe
wettelijke vertegenwoordiger, wordt de rekening gedeblokkeerd.

17. Wijziging gegevens Rekeninghouder
Wijzigingen omtrent adres, Tegenrekening of e-mailadres e.d., dienen via internetbankieren van de Bank te
worden doorgegeven.

18. Wijziging
Voorwaarden
Jongerenspaarrekening

van

de

Argenta

Internet

De Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen de
Rekeninghouder bekend gemaakt worden door middel van berichtgeving op onze website www.argenta.nl.

19. Toepasselijke recht en voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van de Bank en andere voorwaarden zoals het reglement Internetbankieren
gelden voor zover daar in deze voorwaarden niet van wordt afgeweken.
Op de betrekkingen tussen de cliënt en de bank is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de cliënt en de bank worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter,
tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Reglement Termijndepositorekening
1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Abonnement: de overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta
Internetspaarrekening of een Argenta Internetjongerenspaarrekening aan te gaan volgens de voorwaarden
van het Reglement Internetbankieren.
Argenta Internetjongerenspaarrekening: een door Argenta aangeboden spaarrekening, bestemd voor
jongeren, waarop het Reglement Internetjongerenspaarrekening van toepassing is
Argenta Internetspaarrekening: een door Argenta aangeboden spaarrekening, waarop het Reglement
Internetspaarrekening van toepassing is.
Bank: Argenta Spaarbank NV Bijkantoor Nederland
Gekoppelde Rekening: een Argenta Internetspaarrekening of een Argenta Internet jongerenspaarrekening
van Rekeninghouder(s) die zich binnen hetzelfde Abonnement bevindt als de Termijndepositorekening.
Zolang de Termijndepositorekening loopt, kan de Gekoppelde Rekening niet beëindigd worden.
Internetbankieren: de elektronische vorm van bankieren voor het uitwisselen van gegevens tussen de
deelnemende klant en de Bank dan wel het geven door de deelnemende klant van opdrachten aan de Bank.
(Zie ook Voorwaarden Internetbankieren.)
Rekeninghouder: De natuurlijke persoon of personen op wiens naam of namen de Argenta
Termijndepositorekening is geopend, en voor zover deze persoon/personen niet handel(en)(t) in de
uitoefening van een beroep/bedrijf en zijn/hun woonplaats in Nederland heeft/hebben.
Termijndepositorekening: de Argenta Termijndepositorekening op naam van één of twee particuliere
Rekeninghouders, gevoerd in EUR, waarop dit reglement van toepassing is.

2. Een Argenta Termijndepositorekening openen
Een Termijndepositorekening kan uitsluitend geopend worden door natuurlijke personen, die hun woonplaats
in Nederland hebben. Alleen Rekeninghouders die beschikken over een actieve Argenta
Internet(jongeren)spaarrekening ( zie Reglement Internetspaar-of Jongerenrekening) hebben de
mogelijkheid om via internetbankieren een Termijndepositorekening te openen. De Rekeninghouder(s)
dien(en)(t) steeds te beschikken over een Gekoppelde Rekening die geldig blijft zolang de
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Termijndepositorekening bij de Bank loopt. De Termijndepositorekening kan niet aan een andere bankrekening worden gekoppeld anders dan de Gekoppelde Rekening. De aanvraag tot opening geschiedt door
volledige invulling van het aanvraagformulier via internetbankieren. De Bank behoudt zich het recht voor het
openen van een Termijndepositorekening te weigeren.

3. Bedrag
Afhankelijk van de gekozen termijn, kan het bedrag beperkt zijn tot een minimum en een maximum inleg.
Zie hiervoor de productkenmerken op www.argenta.nl.
Inleg geschiedt uitsluitend door girale overboeking van de Gekoppelde Rekening.

4. Gezamenlijke rekening
Er kunnen maximaal twee Rekeninghouders per Termijndepositorekening zijn.
De Rekeninghouders zijn hoofdelijk verbonden jegens de Bank. Iedere (rechts)handeling die door de ene
Rekeninghouder in verband met de Termijndepositorekening wordt verricht, zal ook de andere
Rekeninghouder binden. De Rekeninghouders zijn over en weer jegens elkaar en jegens de Bank ieder
afzonderlijk gerechtigd opdrachten te geven en beschikkingshandelingen te verrichten ten aanzien van de
Termijndepositorekening. Voor zover nodig verlenen de Rekeninghouders elkaar over en weer een
onherroepelijke volmacht tot het verrichten van deze handelingen.
De Rekeninghouders vrijwaren, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de Bank van alle aanspraken die
tegen haar zouden worden ingesteld, door wie dan ook, voor wat betreft de Termijndepositorekening als
gevolg van de betaling van enig bedrag of van iedere handeling overeenkomstig de instructie van één van
de Rekeninghouders.
Beide Rekeninghouders komen overeen dat zij allebei door gebruikmaking van dezelfde middelen
onbeperkte toegang tot de Termijndepositorekening zullen hebben. Bij gezamenlijke Rekeninghouders die
twee verschillende adressen opgeven wordt alleen correspondentie en bescheiden met betrekking tot de
Termijndepositorekening verzonden naar de eerste Rekeninghouder.
Erkenning van het saldo van de Termijndepositorekening door één van de Rekeninghouders is bindend voor
alle Rekeninghouders.
Indien één van de Rekeninghouders in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling is
uitgesproken jegens een Rekeninghouder of het vermogen van een Rekeninghouder onder bewind is
gesteld of wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard op een Rekeninghouder, kan slechts door
alle Rekeninghouders gezamenlijk over het tegoed op de Termijndepositorekening worden beschikt, het een
en ander met inachtneming van artikel 5 van dit reglement.

5. Looptijd
Te rekenen vanaf de datum van de aangevraagde Termijndepositorekening, staat het bedrag gedurende de
overeengekomen looptijd vast. Men kan hierbij aangeven of het kapitaal aan het einde van de looptijd
herplaatst moet worden of dat de Termijndepositorekening gestopt moet worden. Vier weken voor
eindvervaldag van de termijndeposito ontvang(en)(t) de Rekeninghouder(s) een bericht via het
internetbankieren met de mogelijkheid om alsnog het kapitaal te herplaatsen, de eerder gekozen
herplaatsing te wijzigen of de Termijndepositorekening alsnog stop te zetten. Indien de termijndeposito niet
herplaatst wordt, zal de hoofdsom en verworven rente afzonderlijk teruggestort worden op de Gekoppelde
Rekening.

6. Afhalingen van de rekening
Gedurende de looptijd van de Termijndepositorekening kan geen terugstorting of opname van (een deel van)
de termijndeposito plaatsvinden. Evenmin kan het vastgestelde rentepercentage worden gewijzigd. Er
kunnen tussentijds geen bedragen overgemaakt worden van de Termijndepositorekening naar de
Gekoppelde Rekening of enige andere bank- of girorekening en vice versa. Alle overboekingen van de
Gekoppelde Rekening worden slechts verwerkt nadat alle eerder ontvangen verrichtingen op de Gekoppelde
Rekening zijn verwerkt en in zoverre er voldoende dekking op de Gekoppelde Rekening blijft om de
verzochte overboeking(en) uit te voeren. De Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de volgorde
van aanbieding en de gevolgen hiervan. Op de Termijndepositorekening is geen debetstand mogelijk.
Normale en spoedoverboekingen vanaf en naar de Termijndepositorekening zijn niet mogelijk. Bij volledige
opname (= vroegtijdige beëindiging) vóór het verstrijken van de overeengekomen looptijd zal een boeterente
in rekening worden gebracht.
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7. Raadpleging van de rekening
De details van de op de Termijndepositorekening aanwezige tegoeden worden via het rekeningoverzicht van
het Argenta Internetbankieren weergegeven.

8. Rentevergoeding
Voor de tegoeden die op de Termijndepositorekening worden geplaatst, wordt een vergoeding voorzien,
namelijk de creditrente.
De rente wordt aan het begin van de overeengekomen looptijd door de Bank bepaald en kan gedurende de
overeengekomen looptijd niet gewijzigd worden.
Met uitzondering van een Termijndepositorekening met een looptijd korter dan één jaar wordt de creditrente,
te rekenen vanaf de datum van inleg, gedurende de overeengekomen looptijd jaarlijks overgeboekt op de
Gekoppelde Rekening.
Bij een Termijndepositorekening met een looptijd korter dan één jaar wordt de creditrente aan het eind van
de overeengekomen looptijd overgeboekt op de Gekoppelde Rekening.

9. Machtiging
Het is voor de Rekeninghouder(s) niet mogelijk een derde te machtigen te beschikken over de
Termijndepositorekening.

10. Overdracht en verpanding
Een tegoed op de Termijndepositorekening is niet voor overdracht en/of verpanding ten behoeve van
anderen dan de Bank vatbaar.

11. Beschikkings- en beheershandelingen
Gedurende (a) faillissement van een Rekeninghouder, (b) surséance van betaling van een Rekeninghouder
of (c) de periode dat een wettelijke schuldsaneringsregeling op een Rekeninghouder van toepassing is,
mogen slechts door de curator van de Rekeninghouder, respectievelijk de Rekeninghouder met
medewerking van de bewindvoerder, respectievelijk de bewindvoerder van de Rekeninghouder, beheers- en
beschikkingshandelingen met betrekking tot (het tegoed op) de Termijndepositorekening verricht worden.
Indien sprake is van een gezamenlijke rekening als bedoeld in artikel 3 hierboven is tevens de medewerking
van de andere Rekeninghouder vereist. Het voorgaande vindt toepassing met inachtneming van artikel 5 van
dit reglement.

12. Beslaglegging
Bij beslaglegging onder de Bank ten laste van een Rekeninghouder, mogen geen beschikkingshandelingen
met betrekking tot het onder het beslag vallende tegoed op de Termijndepositorekening worden verricht.

13. Overlijden van een Rekeninghouder
Na het overlijden een Rekeninghouder zal de Termijndepositorekening worden geblokkeerd. De blokkering
vindt plaats ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen nadat de benodigde documenten zijn overlegd.
Meer informatie kunt u terugvinden op www.argenta.nl – Klanteninformatie – Sparen – Overlijden

14. Vroegtijdige beëindiging
Het is niet mogelijk om de Argenta Termijndeposito vroegtijdig te beëindigen. In geval van vroegtijdige
beëindiging is de Bank gerechtigd om een boete in rekening te brengen. De boete wordt als volgt berekend:
0,25% maal het aantal maanden van de resterende looptijd met een maximum van 1,50%. De boete
bedraagt de uitkomst van deze berekening maal het bedrag van de Argenta Termijndeposito.
Bij de volgende situaties betaalt u geen boete wanneer u de Argenta Termijndeposito stopzet voor de
einddatum:
- één van de depositohouders overlijdt tijdens de looptijd;
- één van de depositohouders arbeidsongeschikt raakt tijdens de looptijd;
- één van de depositohouders te maken krijgt met schuldsanering tijdens de looptijd;
- één van de depositohouders koopt tijdens de looptijd een eigen woning en sluit hiervoor een Argenta
Hypotheek af;
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U moet bewijsstukken aanleveren. Wij beoordelen elk dossier. Indien wij akkoord zijn, moet u geen boete
betalen.
Om de Argenta Termijndeposito vroegtijdig te beëindigen moet u ons een ondertekende brief sturen. In deze
brief vermeld u uw persoonlijke gegevens, rekeningnummer, termijndepositonummer, reden van beëindiging
en eventueel de bewijsstukken.

15. Afschriften
De Rekeninghouder ontvangt van de Bank geen rekeningafschriften. De Rekeninghouder heeft dagelijks
toegang tot zijn rekeningafschriften via Argenta Internetbankieren. De Rekeninghouder is verplicht tenminste
éénmaal per maand het verloop van zijn Termijndepositorekening via Argenta Internetbankieren te
controleren.
Het via Argenta Internetbankieren ter beschikking gestelde rekeningoverzicht wordt, voor de toepassing van
artikel 12 en 13 van de Algemene Bank Voorwaarden, gelijkgesteld aan een papieren rekeningoverzicht en
wordt geacht de Rekeninghouder per ultimo van iedere maand te hebben bereikt.
De Rekeninghouder dient de Bank onverwijld in kennis te stellen van eventuele onjuistheden. Indien de
Rekeninghouder de inhoud van het rekeningoverzicht niet binnen 12 maanden heeft betwist, nadat het
rekeningoverzicht via Internetbankieren de Rekeninghouder geacht kan worden te hebben bereikt, geldt de
inhoud daarvan als door de Rekeninghouder te zijn goedgekeurd. Indien het rekenfouten betreft, is de Bank
bevoegd en verplicht deze te herstellen, ook nadat de termijn van twaalf maanden is verstreken.

16. Wijziging gegevens Rekeninghouder
Wijzigingen omtrent adres, Gekoppelde Rekening of e-mailadres e.d., dienen via het Argenta
Internetbankieren aan de Bank te worden doorgegeven.

17. Wijziging Voorwaarden van de Argenta Termijndepositorekening
De Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Voorwaarden te wijzigen. Zij zal de
Rekeninghouder(s) vóór inwerkingtreding van zodanige wijziging schriftelijk via e-mail mededeling doen.
Tevens zal een dergelijke wijziging bekend gemaakt worden door middel van berichtgeving op haar website.

18. Toepasselijke recht en voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van de Bank en andere voorwaarden zoals het reglement Internetbankieren
gelden voor zover daar in deze voorwaarden niet van wordt afgeweken.
Op de betrekkingen tussen de cliënt en de bank is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de cliënt en de bank worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter,
tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.
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