SpaarZakelijkPlus
Spaarrekening voor pensioen- en stamrechtgelden

•
•
•

Minimale eerste inleg van € 10.000,Kosteloos geld opnemen wanneer u wilt
Hoge variabele rente van 1,70% (Effectieve rente op jaarbasis, wijzigingen voorbehouden )

SpaarZakelijkPlus is een spaarrekening bij Nationale-Nederlanden Bank voor
vennootschappen met pensioen- en stamrechtgelden. De rekening kent een minimale eerste
inleg van € 10.000,- en heeft een aantrekkelijke variabele rentevergoeding van 1,70%.

Wat is SpaarZakelijkPlus?
SpaarZakelijkPlus is een spaarrekening bij
Nationale-Nederlanden Bank. Deze spaarrekening is uitsluitend aan te vragen door
vennootschappen voor eigen pensioen- en stamrechtgelden.

Voor wie is SpaarZakelijkPlus?
Uit de doelomschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK) moet blijken dat de
vennootschap (mede) bedoeld is voor eigen pensioen- en eigen stamrechtgelden. Dus niet
voor het beheren van pensioen- of stamrechtgelden voor derden.

Hoe werkt SpaarZakelijkPlus?
De vennootschap moet een betaalrekening hebben bij een in Nederland gevestigde bank. Deze
betaalrekening wordt als vaste tegenrekening gekoppeld aan de SpaarZakelijkPlus.

Kenmerken & Voorwaarden
•
•
•
•

Uitsluitend voor particulieren met een vennootschap voor eigen pensioen- en
stamrechtgelden.
Er geldt een minimale eerste inleg van € 10.000,-.
U kunt kosteloos geld opnemen wanneer u wilt.
U ontvangt een variabele rente tot een saldo van € 1.000.000,-.

Voorwaarden SpaarZakelijkPlus
•
•

U bent zelf de enige aandeelhouder/bestuurder in de vennootschap.
In de doelomschrijving van uw KvK inschrijving van uw stamrecht- of pensioen BV
staat duidelijk omschreven dat uw vennootschap (mede) bedoeld is voor pensioenen/of stamrechtgelden. Nationale-Nederlanden controleert dit in het KvK register.

Past SpaarZakelijkPlus bij u?
Open vandaag nog een SpaarZakelijkPlus en profiteer van een aantrekkelijke variabele rente.
Print onderstaand formulier en vul het volledig in. Daarnaast hebben wij van u nodig:
•
•

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart) van de
vertegenwoordiger en/of gemachtigden van de vennootschap.
Een kopie van een recent bankafschrift van uw betaalrekening, die als vaste
tegenrekening wordt gekoppeld aan de SpaarZakelijkPlus.

Stuur uw aanvraagformulier met bijbehorende documenten naar onderstaand adres. Als de
aanvraag compleet is (inclusief alle benodigde documenten) duurt het aanvraagproces
ongeveer twee werkdagen.
Nationale-Nederlanden Bank
Antwoordnummer 10113
1000 RA AMSTERDAM

Opnemen
Als u tussentijds een bedrag wilt opnemen van uw SpaarZakelijkPlus dan kunt u gebruik
maken van het opnameformulier.

Veel gestelde vragen
Wat zijn de verschillen tussen banksparen en verzekeren?
Bij een verzekering kunt u risico's meeverzekeren. Denk hierbij aan een overlijdensrisicodekking of een arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij banksparen is dit niet mogelijk binnen het
product. U kunt deze risico's echter wel los verzekeren. Ook zijn er op fiscaal en juridisch
gebied verschillen, onder andere in het geval van overlijden.
Kan ik een bestaande verzekering omzetten in een bankspaarproduct?
Het is mogelijk een bestaande verzekering om te zetten in een bankspaarproduct. Er zijn
echter fiscale en juridische verschillen tussen banksparen en verzekeren. Daarom is het
verstandig u hierover te laten adviseren.
Kan ik een bestaande bankspaarrekening overzetten naar Nationale-Nederlanden Bank?
Het is mogelijk het saldo van een bestaande bankspaarrekening over te zetten naar een
bankspaarrekening bij Nationale-Nederlanden Bank. Er kunnen echter redenen zijn waardoor
dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer uw bankspaarrekening is gekoppeld aan uw
hypotheek en is verpand aan de geldverstrekker. Mogelijk worden er kosten in rekening
gebracht door uw huidige bank of beleggingsinstelling.
Wat is het depositogarantiestelsel en geldt dit voor de bankspaarproducten van NationaleNederlanden?
Het depositogarantiestelsel is een regeling die het spaargeld van rekeninghouders beschermt
als een bank failliet gaat. Het depositogarantiestelsel garandeert momenteel een bedrag van
€100.000, - per rekeninghouder per bank. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Valt onder het
depositogarantiestelsel.
Is banksparen ook geschikt voor ondernemers?
Bankspaarproducten kunnen ook door ondernemers afgesloten worden. Meer informatie
hierover vindt u op Aanvullend PensioenSparen voor zelfstandig ondernemers en
Aanvullende PensioenUitkering voor zelfstandig ondernemers.

