
Introductie NN Spaarrekening Zakelijk Plus: 

De SpaarZakelijkPlus rekening is een dagelijks opvraagbare spaarrekening met een aantrekkelijke 
variabele rente* 
 

Doelgroep:  
De SpaarZakelijkPlus rekening is aan te vragen door vennootschappen waarvan uit de KvK 
doelomschrijving blijkt, dat de vennootschap bedoeld is voor eigen pensioen- en/of stamrechtgelden. 
En er is sprake van één aandeelhouder/bestuurder.  
Beheren van gelden voor derden is niet toegestaan.  
        Voorbeelden zijn:  - Pensioenvennootschappen 
   - Stamrechtvennootschappen 
 

Kenmerken: 
- De rekening is uitsluitend aan te vragen door vennootschappen waarvan uit de KvK 

doelomschrijving blijkt, dat de vennootschap bedoeld is voor eigen pensioen- en/of 
stamrechtgelden. 

- Er is sprake van één aandeelhouder/bestuurder. 
- Er geldt een minimale eerste inleg van € 10.000. 

 

Pluspunten: 
- Aantrekkelijke variabele rente*  
- Kosteloos geld opnemen  

 

Aandachtspunten: 
- De rekening kan alleen worden geopend door vennootschappen die zijn ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
- De vennootschap dient een betaalrekening te hebben bij een in Nederland gevestigde bank. 

Deze betaalrekening wordt als vaste tegenrekening gekoppeld aan de SpaarZakelijkPlus 
rekening. 

- De aanvrager is enig aandeelhouder/bestuurder in de vennootschap. 
- Beheer van pensioen- en/of stamrechtgelden van derden is niet toegestaan. 
- Het depositogarantiestelsel geldt onder voorwaarden ook voor 'kleine ondernemingen' (met 

verkorte balans). Meer informatie leest u op www.dnb.nl. 
 

Aanvragen:  
Stap 1: 
Vul het Aanvraagformulier SpaarZakelijkPlus volledig in, met o.a.: 

o KvK-nummer van de vennootschap 
o Burgerservicenummer van de rekeninghouder 
o Rekeningnummer van de betaalrekening van de klant (die als tegenrekening wordt 

gekoppeld aan de SpaarZakelijkPlus) 
o E-mail adres 
o Handtekeningen van de vertegenwoordiger en eventuele gemachtigden 

 
Stap 2:  
Stuur als bijlage een gewaarmerkte kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart) van 
de vertegenwoordiger en/of gemachtigden van de vennootschap mee. 
 
Stap 3: 
U kunt het Aanvraagformulier en de bijlagen opsturen naar het adres op het Aanvraagformulier. 
 
 
 
* Een variabele rente betekent dat de bank de rente op ieder moment kan wijzigen !!! 
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