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a.

ALGEMEEN

Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere
MoneYou Rekeningen openen. Behoudens
afwijkingen in deze Productvoorwaarden of
anders overeengekomen, zijn alle MoneYou
Rekeningen onderworpen aan de onder		
havige bepalingen en de MoneYou 		
Algemene Voorwaarden.

b.

Elke Klant kan per type MoneYou Product
zoals uiteengezet in artikel 2 hieronder
maximum 5 MoneYou Rekeningen openen
als individuele of gemeenschappelijke
rekeninghouder.

2		SOORTEN MONEYOU REKENINGEN
2.1

Algemeen

2.2

Producten – Soorten MoneYou Rekeningen

a.

De MoneYou Rekening heeft uitsluitend het
sparen tot doel. De MoneYou Rekening kan
enkel in euro luiden en niet in een andere
munteenheid.

2.2.1

Algemeen

De Klant mag in totaal voor alle rekeningen samen maximaal 1.000.000 EUR
aanhouden. Op zijn MoneYou Direct
Spaarrekening(en) mag de Klant in totaal
maximaal 150.000 EUR aanhouden. Als
de Klant toch meer spaargeld aanhoudt
op de desbetreffende MoneYou Rekening
(of MoneYou Rekeningen, indien de Klant
meer dan één rekening van dezelfde soort
MoneYou Product heeft), zal de Bank geen
interesten betalen op het hoofdbedrag dat
voornoemde maximale bedragen
overschrijdt.

2.2.2

Wettelijk gereglementeerde
spaarrekeningen

a.

De Bank biedt de volgende gereglementeerde MoneYou Producten aan: MoneYou
Flex Spaarrekening en MoneYou Plus
Spaarrekening.

b.

Stortingen ten gunste van de MoneYou
Rekening kunnen enkel plaatsvinden middels een
over-schrijving vanaf een bij in België gevestigde
erkende kredietinstelling aangehouden rekening
in euro. Het initieel bedrag dat gestort dient te
worden bij het openen van een MoneYou Rekening
dient verplicht vanuit de Tegenrekening gestort te
worden.
Opnamen ten laste van de MoneYou Rekening
kunnen uitsluitend ten gunste van de Tegenrekening of van een andere MoneYou Rekening
waarvan de Klant rekeninghouder is geschieden,
door middel van een door de Klant gegeven
Opdracht.
Stortingen en opnamen worden enkel aanvaard
via overschrijving en derhalve niet in contanten of
enige andere wijze

De Bank biedt geen zichtrekeningen aan in het
kader van de MoneYou Producten.

De MoneYou Flex Spaarrekening en
MoneYou Plus Spaarrekening zijn wettelijk
gereglementeerde spaarrekeningen onderworpen aan de bepalingen van artikel 21,5°
van het Wetboek  inkomstenbelastingen
1992 en diens relevante uitvoeringsbesluiten. Ze zijn onderworpen aan de hiernavolgende regels inzake vergoeding en valutadata:
• De geplaatste gelden op de
MoneYou Rekening worden vergoed door
een interest berekend tegen een basisrentevoet en een getrouwheidspremie,
uitgedrukt op jaarbasis en die nooit hoger
kunnen zijn dan de wettelijk toegelaten
rentevoet en premie.
• De basisrentevoet wordt op grond van
de volgende modaliteiten berekend: (i) de
bedragen die naar de MoneYou Rekening
worden overgeschreven, leveren interest op
vanaf de kalenderdag van de storting op de
MoneYou Rekening, (ii) de bedragen die van
de MoneYou Rekening worden afgehaald,
leveren geen interest meer op vanaf de dag
van de debitering en (iii) credit- en debet
verrichtingen die uitgevoerd worden op
dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de interestberekening.
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• De getrouwheidspremie wordt verleend
op alle gelden die geboekt blijven op de
MoneYou Rekening gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde MoneYou
Rekening. De getrouwheidspremie vangt
aan op de kalenderdag van de storting van
gelden of bij het begin van een nieuwe
getrouwheidsperiode. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik
van de storting of bij het begin van een
nieuwe getrouwheidpremie blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidperiode. Opvragingen worden aangerekend op
de sommen waarvoor de premieverwerving
het minst ver gelopen is.
• De basisrente wordt gestort met valutadatum 1 januari. De reeds verworven
getrouwheidspremie wordt berekend op
de laatste werkdag van het kwartaal en op
de rekening gestort met valuta de eerste
kalenderdag van het volgende kwartaal
• De basisrentevoet en de getrouwheidspremie kunnen gewijzigd worden
door de Bank, desnoods ten gevolge van
de wettelijke toegelaten rente. Indien de
door de Bank verstrekte informatie het
uitdrukkelijk vermeldt, kan de basisrente
gewaarborgd worden  tijdens een door de
Bank bepaalde periode, onder voorbehoud
echter van de wetswijzigingen ter zake. De
wijzigingen van rentevoet en premie zullen
door de Bank aan de Klant meegedeeld
worden door middel van een elektronisch
bericht op zijn Persoonlijke Pagina alsook
op de MoneYou Website, ten laatste op het
ogenblik van de inwerkingtreding van de
nieuwe vergoedingen. De aldus gewijzigde
interesten treden in werking op de dag
vermeld in het elektronisch bericht op de
Persoonlijke Pagina van de Klant. De Bank
kan haar tarief wijzigen zonder voorafgaandelijk bericht in geval van een geldige
reden. In dat geval zal zij haar Klanten zo
snel mogelijk inlichten.
• Het is de Bank in toepassing van artikel
2,3° van het Koninklijk Besluit van 27
augustus 1993 toegelaten de opvragingen
afhankelijk te stellen van een opzegtermijn
van vijf kalenderdagen wanneer zij 1.250
euro overtreffen en ze te beperken tot
2.500 euro per halve maand.  
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2.2.3

Niet gereglementeerde spaarrekening

De Bank biedt een niet gereglementeerde 		
spaarrekening aan: de MoneYou Direct 			
Spaarrekening.
De MoneYou Direct Spaarrekening is onder-		
worpen aan volgende regels inzake
vergoeding en valutadata:
• De geplaatste gelden op de MoneYou
Direct Spaarrekening worden vergoed door
een interest berekend tegen een bruto
rente uitgedrukt op jaarbasis. Deze rente
is volledig onderworpen aan de roerende
voorheffing. De bedragen die naar de
MoneYou Direct Spaarrekening worden
overgeschreven, leveren interest op vanaf
de kalenderdag van de storting op de
MoneYou Rekening. De bedragen die van
de MoneYou Direct Spaarrekening worden
afgehaald, leveren geen interest meer op
vanaf de dag van de debitering. Credit- en
debet verrichtingen die uitgevoerd worden
op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de interestberekening.
• De rentevergoeding  wordt berekend op
de laatste werkdag van het kwartaal en op
de rekening gestort met valuta de eerste
kalenderdag van het volgende kwartaal.
• De rentevoet kan gewijzigd worden door
de Bank. Indien de door de Bank verstrekte
informatie het uitdrukkelijk vermeldt,
kan de bruto rente gewaarborgd worden
tijdens een door de Bank bepaalde periode, onder voorbehoud echter van de
wetswjzigingen ter zake. De wijziging van
bruto rentevoet zal door de Bank aan de
Klant meegedeeld worden door middel van
een elektronisch bericht op zijn Persoonlijke Pagina alsook op de MoneYou Website,
ten laatste op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe vergoeding. De
aldus gewijzigde interestvoet treedt in
werking op de dag vermeld in het elektronisch bericht op de Persoonlijke Pagina van
de Klant. De Bank kan haar tarief wijzigen
zonder voorafgaandelijk bericht in geval van
een geldige reden. In dat geval zal zij haar
Klanten zo snel mogelijk inlichten.

3		REKENINGAFSCHRIFTEN
De Bank stelt de rekeningafschriften, onder elektronische vorm op de Persoonlijke Pagina van de Klant,
ter beschikking van de Klant, waarop het detail
voorkomt van iedere credit –of debetverrichting op
een MoneYou rekening, het bestaande saldo bij het
begin en bij het einde van de betrokken periode,
evenals de eventuele kosten en/of creditinteresten
geboekt voor de overeenstemmende
periode. Deze modaliteiten van terbeschikkingstelling betreffen zowel de periodieke rekeningafschriften als het jaarlijks rekeningafschrift (overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 23 maart 1995) dat
ter beschikking wordt gesteld van de Klant voor zijn
MoneYou Rekeningen bij het begin van ieder jaar
en de kosten en interesten voor het voorbije jaar
vermeldt.

a.

Zoals verduidelijkt in artikel 10 van de
MoneYou Algemene Voorwaarden, is de
Klant ertoe gehouden zijn Persoonlijke
Pagina regelmatig te raadplegen. De
Klant kan op zijn Persoonlijke Pagina te
allen tijde het saldo van zijn MoneYou
Rekening(en) en het overzicht van zijn
verrichtingen raadplegen. In geval van een
tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen
op de Persoonlijke Pagina en die op rekeningafschriften, hebben laatstgenoemde
altijd de overhand.

De Klant moet zich vergewissen van de goede
uitvoering van elke Opdracht door de Bank en is
ertoe gehouden de Bank schriftelijk in kennis te
stellen van elke vergissing (ongeacht of die in het
voordeel dan wel in het nadeel van de Klant is) of
onregelmatigheid in een rekeningafschrift of in een
op de MoneYou Website beschikbare informatie
betreffende de MoneYou Rekening. Bij gebreke van
betwisting door de Klant van de gegevens
vermeld in het rekeningafschrift binnen een termijn
van tien bankwerkdagen volgend op de uitvoering
van de Opdracht, wordt de vermelde Opdracht en
alle daarop betrekking hebbende gegevens onweerlegbaar vermoed door de Klant te zijn goedgekeurd.
Indien in de rekeningafschriften rekenfouten
voorkomen, is de Bank verplicht die rekenfouten te
herstellen ook nadat het voornoemde termijn van
tien bankwerkdagen is verstreken.

4		DEBETSALDI
Elke MoneYou Rekening dient steeds een creditsaldo te vertonen. Een betalingsopdracht kan pas
worden uitgevoerd wanneer er voldoende vrij
beschikbare fondsen op de betreffende MoneYou
Rekening van de Klant staan om de hoofdsom en
eventuele bijkomende kosten en belastingen,
taksen en heffingen te voldoen.
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5		CONTACT MONEYOU

ABN AMRO Bank N.V.
T.a.v. MoneYou
Roderveldlaan 5 b4
2600 Berchem
Email:klantenservice@moneyou.be
www.moneyou.be
ABN AMRO Bank N.V. Belgium Branch
Roderveldlaan 5 b4
2600 Berchem
RPR Antwerpen 0819.210.332
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