De partijen:
1.

de klant voor wie een CTA is geopend en die met het oog daarop deze Klantovereenkomst CTA ondertekent,
hierna aan te duiden als "u of uw";

2.

ABN AMRO Clearing Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en statutair gevestigd te
Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33170549, hierna
aan te duiden als "wij of ons"; en

uitsluitend met het oog op artikel 2 van deze Klantovereenkomst CTA:
3.

BUX B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en statutair
gevestigd te Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
58403949, hierna aan te duiden als "BUX".

U heeft een effectenrekening bij BUX en opent in verband daarmee bij ons een Cash Trading Account ("CTA").
In deze Klantovereenkomst CTA leggen u, wij en BUX afspraken vast met betrekking tot deze CTA. Deze Klantovereenkomst
CTA moet in samenhang worden gelezen met onder andere de Algemene Voorwaarden CTA.

De in deze documenten opgenomen afspraken gaan uit van de volgende uitgangspunten:
•

U bent een dienstverleningsrelatie aangegaan met BUX. In dat kader opent u een CTA bij ons. Door middel van
deze CTA stalt u uw geld waarmee u Transacties wil gaan verrichten bij een onder toezicht staande bank. Wij
treden als het ware op als bewaarder van uw geld.

•

Door het openen van een CTA krijgt u een juridische relatie met ons. De afspraken daarover staan in deze
Klantovereenkomst CTA.

•

Alle communicatie met betrekking tot uw CTA vindt in principe via BUX plaats. U kunt zich voor het geven van
instructies of het vragen van informatie tot BUX wenden. U kunt via uw BUX Account het saldo op uw CTA
bekijken. BUX is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

•

U krijgt een vordering op ons ter hoogte van het creditsaldo op uw CTA. Ingeval het weergegeven saldo in uw BUX
Account afwijkt van het door ons geadministreerde saldo, is het laatste saldo bepalend.

•

De CTA is geen betaalrekening. Uw CTA is alleen bedoeld om Transacties te verrichten. Daarnaast kunt u een
Storting doen op de CTA via de betaalmodule zoals aangeboden door een door BUX aangewezen
betaaldienstverlener of vanaf uw Tegenrekening. U kunt ook (een deel van) het saldo op de CTA laten overboeken
naar uw Tegenrekening. U kunt de CTA niet voor andere doeleinden gebruiken.

•

De CTA kan geen negatief saldo vertonen. U kunt alleen Transacties verrichten als de CTA voldoende saldo bevat.

Aan een aantal begrippen met een hoofdletter is in dit document een specifieke betekenis gegeven. De betekenis van de overige begrippen
met een hoofdletter kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden CTA (die een bijlage vormen bij deze Klantovereenkomst CTA (Bijlage
I).

1.

PRIVATIEVE LAST EN VOLMACHT

U geeft met het ondertekenen van deze Klantovereenkomst CTA aan BUX een last. Deze last houdt in dat BUX instructies
mag geven aan ons voor uw CTA of voor het (doen) uitvoeren van opdrachten van uw CTA. Deze last is uitdrukkelijk beperkt
tot het verrichten van handelingen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de dienstverlening van BUX. Hieronder valt ook
het in rekening brengen van kosten.
U kunt slechts betaalopdrachten geven aan BUX. Betaalopdrachten kunnen alleen dan worden uitgevoerd als uw CTA
voldoende saldo bevat. Deze last heeft privatieve werking. Dit betekent dat u zelf geen handelingen kunt verrichten met
betrekking tot uw CTA (anders dan via BUX).
Als de last eindigt (bijvoorbeeld door een faillissement van BUX of een andere in de wet voorziene omstandigheid), wordt
het saldo op uw CTA bevroren. Vervolgens wordt dit saldo door ons overgemaakt naar uw Tegenrekening, voor zover weten regelgeving zich daar niet tegen verzet. U kunt zich na het einde van de last wenden tot ons.
U geeft met het ondertekenen van deze Klantovereenkomst CTA aan ons een onherroepelijke volmacht om namens u de
handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en de overige uitvoering van deze
Klantovereenkomst CTA en de Algemene Voorwaarden CTA. Wij mogen ook optreden als uw tegenpartij, zelfs indien er
sprake is van een tegenstrijdig belang.
2.

PANDRECHT

Door ondertekening van dit document verklaart u, en voor zover van toepassing, bevestigt u dat u de in artikel 24 van de
Algemene Bankvoorwaarden 2017 bedoelde pandrechten wenst te vestigen en aan ons de in deze voorwaarden bedoelde
volmachten tot het vestigen van de daarin bedoelde pandrechten wenst te verlenen. Daarnaast verklaart u, en voor zover
van toepassing, bevestigt u hierbij dat u bevoegd bent de bovengenoemde pandrechten te vestigen.
Deze pandrechten zullen tot stand komen door aanvaarding door ons van dit document. Dit document zal, nadat dit door
ons is aanvaard, te gelden hebben als pandakte.
Door ondertekening van dit document doet u mededeling aan ons van de verpanding aan ons.
3.

VOORWAARDEN

Op de relatie tussen u en ons zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
•

de Algemene Voorwaarden CTA (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of opnieuw vastgesteld), die een
bijlage vormen bij deze Klantovereenkomst CTA (Bijlage I); en

•

de Algemene Bankvoorwaarden 2017 (zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 29
augustus 2016, zoals van tijd tot tijd gewijzigd conform het daarin bepaalde).

Door ondertekening van dit document verklaart u en, voor zover van toepassing, bevestigt u dat de door u verstrekte
informatie juist en volledig is. Daarnaast verklaart u en, voor zover van toepassing, bevestigt u dat u een exemplaar van de
bovenstaande voorwaarden heeft ontvangen en deze voorwaarden door ondertekening van dit document aanvaardt.
Voorts verklaart u en, voor zover van toepassing, bevestigt u dat u uitdrukkelijk instemt met het ter beschikking stellen van
algemene voorwaarden en wijzigingen daarvan langs elektronische weg door ons, daaronder begrepen via onze website
www.abnamroclearing.com of die van BUX www.getbux.com.

4.

RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

Op deze Klantovereenkomst CTA is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen u en ons die met betrekking tot
deze Klantovereenkomst CTA mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. In afwijking
hiervan mogen wij een geschil aanhangig maken bij een voor u in aanmerking komende binnenlandse of buitenlandse
rechter.
In afwijking van het voorgaande mag u geschillen met ons uit hoofde van deze Klantovereenkomst CTA eveneens
voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), met inachtneming van het Reglement
Geschillencommissie financiële dienstverlening (KiFiD) Bemiddeling en (bindend) advies. Dit reglement is gepubliceerd op
de website van het KiFiD.

Onderstaande mededeling geeft u informatie over ons.

Onze volledige statutaire naam is ABN AMRO Clearing Bank N.V. Het telefoonnummer is 020-3434073. Het internetadres
van ABN AMRO Clearing Bank N.V. is www.abnamroclearing.com. Wij zijn geregistreerd in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 33170549.
Het hoofdkantoor van ABN AMRO Clearing Bank N.V. is gevestigd op de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 243,
1000 EA).
ABN AMRO Clearing Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en is opgenomen in het
register van de Autoriteit Financiële markten (AFM).

Onderstaande mededeling is gericht aan degenen van wie persoonsgegevens in dit document voorkomen.

Wij zullen uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
zorgvuldig behandelen. De verwerking van uw persoonsgegevens door ons zal in het kader van een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:
•

het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een
betrokkene en het afwikkelen van het betalingsverkeer;

•

het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke
doeleinden;

•

het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen
en/of met een klant in stand te houden dan wel uit te breiden;

•

het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden,
voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen ons, onze klanten en
medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen; en

•

het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

- handtekeningenpagina volgt -

5.

ONDERTEKENING

Uw handtekening is een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3:15a BW en Verordening (EU) nr. 910/2014
(Verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten) en heeft dezelfde rechtsgevolgen als een door u gezette
handgeschreven handtekening.
Door ondertekening verklaart u akkoord te gaan met deze Klantovereenkomst CTA en het Informatieblad
Depositogarantiestelsel in Bijlage II bij deze Klantovereenkomst CTA te hebben ontvangen.

(Deze overeenkomst wordt door ons niet ondertekend. Ons akkoord blijkt per onderdeel van de overeenkomst uit de
uitvoering daarvan.)
ABN AMRO Clearing Bank N.V.

Ter aanvaarding van de bepalingen van artikel 2 van deze Klantovereenkomst CTA:

(Deze overeenkomst wordt door BUX niet ondertekend. Het akkoord van BUX blijkt per onderdeel van de overeenkomst uit
de uitvoering daarvan.)
BUX B.V.

Bijlage I
Algemene Voorwaarden CTA

ALGEMENE VOORWAARDEN CTA

Waarvoor gelden deze Voorwaarden CTA?
De Voorwaarden CTA gelden als u een effectenrekening bij BUX heeft en in verband daarmee een CTA opent bij de Bank.
In deze Voorwaarden CTA staan belangrijke afspraken met betrekking tot uw CTA. Deze Voorwaarden CTA moet u in
samenhang lezen met de door u met de Bank gesloten Klantovereenkomst CTA.
Zoals ook in de Klantovereenkomst CTA staat, gaan de in deze documenten opgenomen afspraken uit van de volgende
uitgangspunten:
•

U bent een dienstverleningsrelatie aangegaan met BUX. In dat kader opent u een CTA bij de Bank. Door middel
van deze CTA stalt u uw geld waarmee u Transacties wil gaan verrichten bij een onder toezicht staande bank. De
Bank treedt als het ware op als bewaarder van uw geld.

•

Door het openen van een CTA krijgt u een juridische relatie met de Bank. De afspraken daarover staan in de
Klantovereenkomst CTA en in deze Voorwaarden CTA. Daarnaast zijn afspraken opgenomen in de andere
geldende voorwaarden.

•

Alle communicatie met betrekking tot uw CTA vindt in principe via BUX plaats. U kunt zich voor het geven van
instructies of het vragen van informatie dan ook tot BUX wenden. U kunt via uw BUX Account het saldo op uw
CTA bekijken. BUX is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

•

U krijgt een vordering op de Bank ter hoogte van het creditsaldo op uw CTA. Ingeval het weergegeven saldo in uw
BUX Account afwijkt van het door de Bank geadministreerde saldo, is het laatste saldo bepalend.

•

De CTA is geen betaalrekening. Uw CTA is alleen bedoeld om Transacties te verrichten. Daarnaast kunt u een
Storting doen op de CTA vanaf uw Tegenrekening. U kunt ook (een deel van) het saldo op de CTA laten
overboeken naar uw Tegenrekening. U kunt de CTA niet voor andere doeleinden gebruiken.

•

De CTA kan geen negatief saldo vertonen. U kunt alleen Transacties verrichten als de CTA voldoende saldo bevat.

Het bovenstaande maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden CTA.
1

DEFINITIES

1.1

In deze Voorwaarden CTA wordt een aantal vaste begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende
verstaan:

ABN AMRO Groep

ABN AMRO Bank N.V.,
groepsmaatschappijen.

de

Bank

en

al

haar

Accountnummer

uw accountnummer bij BUX.

Algemene Bankvoorwaarden 2017

de Algemene Bankvoorwaarden zoals gedeponeerd ter
griffie van de rechtbank te Amsterdam op 26 augustus
2016.

Bank

ABN AMRO Clearing Bank N.V., een naamloze
vennootschap naar Nederlands recht en statutair
gevestigd te Amsterdam.

Betaaldienstverlener

een door de Bank goedgekeurde betaaldienstverlener die

door BUX wordt ingeschakeld in het kader van artikel 5.4
van de Voorwaarden CTA.
BUX

BUX B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht en statutair
gevestigd te Amsterdam.

BUX Account

de account(s) die u heeft geopend bij BUX in verband met
uw dienstverleningsrelatie met BUX.

BW

het Burgerlijk Wetboek.

CTA (Cash Trading Account)

de door u geopende rekening bij de Bank waarvan het
saldo in euro’s luidt en die wordt gebruikt in combinatie
met uw effectenrekening bij BUX.

Financieel Instrument

een financieel instrument in de zin van artikel 1:1 van de
Wet op het financieel toezicht dat u via BUX kunt aan- of
verkopen.

Klant

de klant die een Overeenkomst heeft ondertekend, in deze
Voorwaarden CTA ook wel aangeduid met “u(w)”

Kooptransactie

een transactie waarbij u een Financieel Instrument koopt.

Overeenkomst

de Klantovereenkomst CTA en elke overige overeenkomst
tussen de Bank en u met betrekking tot de CTA.

Storten op uw CTA / Stortingen op uw CTA

u kunt geld storten op uw CTA op de wijzen zoals
aangegeven in artikel 5.3 van de Voorwaarden CTA.

Tegenrekening

een betaalrekening met een IBAN nummer en waarvan het
saldo luidt in euro’s die de Klant bij ABN AMRO Bank N.V.
of bij een andere bank heeft en die door de Klant kenbaar
is gemaakt aan de Bank en door de Bank is geregistreerd
en geaccepteerd.

Transactie

een Kooptransactie of Verkooptransactie.

Verkooptransactie

een transactie waarbij u een Financieel Instrument
verkoopt.

Voorwaarden

de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden CTA en de
Algemene Bankvoorwaarden 2017 gezamenlijk.

Voorwaarden CTA

deze Algemene Voorwaarden CTA zoals van tijd tot tijd
gewijzigd, aangevuld of opnieuw vastgesteld.

Vorderingen

alle vorderingen die u, uit welke hoofde ook, op de Bank
heeft of verkrijgt met inbegrip van alle daarbij behorende
nevenrechten en afhankelijke rechten.

2

ONDERWERP EN TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

2.1

Deze Voorwaarden CTA bevatten belangrijke afspraken tussen u en de Bank over de CTA die u opent in verband
met uw dienstverleningsrelatie met BUX. Met het geld dat u Stort op de CTA kunt u Kooptransacties verrichten.
De CTA dient dan ook ter ondersteuning van de dienstverlening van BUX.

2.2

Naast deze voorwaarden gelden de Overeenkomst en de Algemene Bankvoorwaarden 2017.

2.3

Bij onderlinge strijdigheid van de verschillende toepasselijke voorwaarden en andere documenten, gaan de
hieronder eerder genoemde voorwaarden voor op de later genoemde voorwaarden:

2.4

a.

de Overeenkomst;

b.

de Voorwaarden CTA;

c.

de Algemene Bankvoorwaarden 2017.

De Bank kan ook gebonden zijn aan regels die een overheidsinstantie, de rechter of een ander publiekrechtelijke
of privaatrechtelijke entiteit met toezichthoudende of regelgevende taak heeft vastgesteld. Als er sprake is van
strijdigheid tussen deze regels en de Voorwaarden, zal de Bank handelen op basis van de in dit artikel bedoelde
regels. In dat geval zal de Bank niet geacht worden in strijd met deze Voorwaarden te hebben gehandeld.

3

OPENEN VAN DE CTA

3.1

De CTA houdt verband met uw dienstverleningsrelatie met BUX. U doorloopt eerst het aanvraagproces van een
effectenrekening bij BUX. Dit doet u via een door BUX beschikbaar gestelde mobiele applicatie. Onderdeel van het
aanvraagproces is het openen van een CTA. Voor het openen van een CTA is vereist dat de Bank een volledige en
elektronisch ondertekende Overeenkomst van u heeft ontvangen en dat u het cliëntenonderzoek uit de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft doorlopen. U kunt van de CTA gebruikmaken
vanaf het moment dat de Bank uw aanvraag voor de CTA heeft gehonoreerd en BUX dit aan u heeft doorgegeven.

3.2

De Bank gaat geen Overeenkomsten aan met Amerikaanse belastingplichtigen. Indien u na het openen van de CTA
een Amerikaanse belastingplichtige wordt, moet u dat direct aan de Bank mededelen. Indien u Amerikaans
belastingplichtige wordt, zullen wij uw CTA beëindigen. De Bank is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de
beëindiging van de CTA.

4

DE EN/OF-CTA

4.1

Een CTA kan worden geopend door één of twee natuurlijke personen. Indien een CTA wordt geopend door twee
natuurlijke personen, is er sprake van een en/of-CTA.

4.2

De houders van een en/of-CTA zijn ieder afzonderlijk bevoegd om over het saldo van de en/of-CTA te beschikken.
Het beëindigen van een en/of-CTA kan slechts worden gedaan door beide Klanten. Bovendien kan AACB of BUX
op ieder moment een instructie van beide Klanten verlangen.

4.3

Voor de goede orde, beide Klanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor enige schulden aan of andere schade van
AACB die voortvloeien uit hun gebruik van de en/of-CTA.

5

HET GEBRUIK VAN UW CTA

5.1

U krijgt een vordering op de Bank ter hoogte van het creditsaldo op uw CTA. Het saldo dat door de Bank wordt
geadministreerd, is bepalend voor het vaststellen van deze vordering. U heeft geen verdere aanspraken op de
Bank in verband met deze Overeenkomst.

5.2

Met uw CTA kunt u alleen Transacties verrichten. De CTA is geen betaalrekening en ook geen rekening in de zin

van Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De Bank verleent u geen betaaldiensten in de zin van de Wet
op het financieel toezicht. De CTA kan geen negatief saldo vertonen. Transacties of andere handelingen die tot
een negatief saldo zouden (kunnen) leiden, zullen niet worden uitgevoerd.
5.3

Om Transacties te kunnen verrichten, moet uw CTA voldoende saldo bevatten. U kunt geld Storten op uw CTA
door middel van (1) een overboeking via de bank van uw Tegenrekening, (2) via een overboeking vanaf uw
bankrekening als nog geen Tegenrekening is opgegeven en welke bankrekening na registratie en acceptatie door
AACB als Tegenrekening zal gelden, (3) via de betaalmodule van de Betaaldienstverlener of (4) via een andere
manier zoals overeengekomen tussen de Bank en BUX en aan u schriftelijk is gecommuniceerd. Bij een storting als
bedoeld onder (1) of (2) vermeldt u in de betaalopdracht dat de gelden moeten worden overgemaakt naar de
rekening met het rekeningnummer NL96ABNC0539624187. In de omschrijving van de betaalopdracht vermeldt u
het Accountnummer.

5.4

Bij een overboeking via de betaalmodule zoals aangeboden door de Betaaldienstverlener kunnen er kosten door
de Betaaldienstverlener in rekening worden gebracht ten laste van uw storting in welk geval BUX deze kosten zal
aanzuiveren zodat het bedrag dat op uw CTA wordt bijgeschreven gelijk is aan uw storting.

5.5

U kunt pas aanspraak maken op het gestorte bedrag en daarover beschikken nadat dit is bijgeschreven op uw
CTA. U kunt op uw BUX Account zien wanneer het bedrag is bijgeschreven op uw CTA. Daarnaast kunt u
wijzigingen in het saldo van uw CTA zien in de mobiele applicatie van BUX.

5.6

U kunt het saldo op uw CTA alleen laten overmaken naar uw Tegenrekening. U dient BUX daartoe een
betaalopdracht te geven. U kunt in principe geen betaalopdrachten of andere instructies met betrekking tot uw
CTA geven.

5.7

De Tegenrekening moet door de Bank worden geregistreerd en geaccepteerd. Onderdeel van het registratie- en
acceptatieproces is een identificerende storting. Dit doet u door middel van een storting van ten minste €0,01 op
een van de volgende wijzen: (1) de identificerende storting wordt gedaan via de Betaaldienstverlener waarna de
storting wordt teruggeboekt naar de Tegenrekening of (2) de identificerende storting wordt gedaan via de
Betaaldienstverlener op uw CTA. Voor de goede orde, u kunt pas van uw CTA gebruikmaken en maakt pas
aanspraak op het door u gestorte bedrag vanaf het moment dat de Bank uw aanvraag voor een CTA heeft
gehonoreerd en BUX dit aan u heeft doorgegeven. Indien uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, althans niet
binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de storting, dan zal de Bank het gestorte bedrag terugboeken naar
uw Tegenrekening.

6

ROL BUX BIJ DE ADMINISTRATIE VAN UW CTA

6.1

BUX houdt namens de Bank de administratie bij van de CTA. U vindt informatie over uw Financiële Instrumenten
en uw CTA in uw BUX Account. BUX is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. U ontvangt van de
Bank geen informatie over het saldo op uw CTA.

6.2

Als u een Kooptransactie verricht, debiteert BUX uw CTA. Als u een Verkooptransactie verricht, crediteert BUX uw
CTA. Met het ondertekenen van de Overeenkomst geeft u BUX toestemming om deze mutaties op uw CTA te
verrichten.

6.3

Als u een Kooptransactie verricht met betrekking tot een Financieel Instrument waarbij uw CTA niet direct maar

pas na een bepaalde periode of gebeurtenis met het daarmee corresponderende bedrag wordt gedebiteerd,
wordt uw CTA voor de tussenliggende periode voor het betreffende bedrag geblokkeerd. U ziet in uw BUX
Account voor welk bedrag uw CTA is geblokkeerd. U kunt met het geblokkeerde (deel van het) saldo geen
Transacties verrichten.
6.4

BUX mag alleen mutaties verrichten op uw CTA in de volgende omstandigheden:
a.

als u een bedrag Stort op uw CTA;

b.

als u een bedrag overmaakt van uw CTA naar uw Tegenrekening;

c.

als u een Transactie verricht;

d.

als u dividend, rente of een andere betaling ontvangt in relatie tot Financiële Instrumenten die worden
aangehouden op uw BUX account; of

e.

als BUX vooraf met u afgesproken kosten in rekening brengt (waaronder begrepen kosten die BUX in
rekening brengt ten behoeve van de Bank, als bedoeld in artikel 18).

7

RENTE

7.1

De Bank is geen rente verschuldigd over het saldo op uw CTA en bij negatieve rente betaalt u de Bank ook geen
rente over het saldo op uw CTA.

8

HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

8.1

Bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt u aan de Bank de gegevens die in de Overeenkomst worden
verzocht.

8.2

De Bank kan u vragen stellen over uw gebruik van de CTA. De Bank zal hierbij de toepasselijke privacywetgeving in
acht nemen.

8.3

U verleent op verzoek van de Bank alle medewerking en verstrekt alle informatie ter verificatie van uw identiteit
en andere (persoons)gegevens voor zover de Bank dit noodzakelijk of relevant acht in verband met de CTA.

8.4

U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u aan de Bank verstrekte gegevens,
waaronder uw adres- en contactgegevens.

8.5

Als de door u aan de Bank verstrekte gegevens wijzigen, meldt u deze wijzigingen zo snel mogelijk. Dit doet u via
uw BUX Account. Onder deze gegevens vallen onder andere de gegevens die u met het aangaan van de
Overeenkomst heeft verstrekt. Zolang u geen wijziging heeft doorgevoerd via uw BUX Account en deze niet door
BUX is verwerkt, kan de Bank uitgaan van de juistheid van de aan de Bank verstrekte gegevens. De Bank is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de Bank zich baseert op de door u (indirect) aan haar verstrekte
gegevens die gewijzigd of niet juist blijken te zijn.

8.6

Een door u doorgegeven wijziging wordt binnen een redelijke termijn door BUX in behandeling genomen en
verwerkt.

9

DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

9.1

De Bank zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met wet- en regelgeving.

9.2

De Bank mag in bepaalde omstandigheden informatie over haar relatie met u openbaar maken of aan derden
verstrekken. Het betreft onder andere de volgende situaties:
a.

als de Bank daartoe verplicht is door toepasselijke wet- of regelgeving, of door een gerechtelijk of
soortgelijk bevel dat afdwingbaar is in het desbetreffende rechtsgebied;

b.

als de Bank daartoe verplicht is door een beroepsorganisatie of zelfregulerende organisatie (hetzij van
de overheid of van andere aard), een toezichthouder of door een gerechtelijk of soortgelijk bevel dat
afdwingbaar is in het desbetreffende rechtsgebied; of

c.
9.3

als de Bank daartoe verplicht is door een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

Soms mag een Bank (bijvoorbeeld op grond van wet- en regelgeving) niet aan u mededelen dat zij informatie over
haar relatie met u aan derden heeft verstrekt. In die gevallen kan de Bank niet worden verplicht om u over de
informatieverstrekking te informeren.

10

COMMUNICATIE OVER UW CTA

10.1

In principe heeft u geen contact met de Bank. U kunt zich voor het geven van instructies of het vragen van
informatie tot BUX wenden. Ook alle overige communicatie vindt plaats via uw BUX Account en e-mailberichten
van BUX. Zo kunt u in uw BUX Account het saldo op uw CTA bekijken. BUX is verantwoordelijk voor de juistheid
van deze informatie.

10.2

De Bank kan echter op ieder moment besluiten direct met u te communiceren.

10.3

Mocht u een klacht hebben over uw CTA, dan kunt u zich daarmee wel rechtstreeks tot de Bank wenden. Klachten
over de dienstverlening van BUX worden niet in behandeling genomen en ook niet naar BUX doorgestuurd.

11

VEILIG GEBRUIK CTA

11.1

Zodra de CTA is geopend, neemt u alle redelijke maatregelen om de veiligheid ervan te waarborgen. Daarnaast
zult u ervoor zorgen dat derden geen toegang hebben tot uw BUX Account waarmee u toegang heeft tot de CTA.

11.2

U dient onmiddellijk de veiligheidsmaatregelen te treffen ten aanzien van de CTA zodra BUX of de Bank u voorziet
van of informeert over deze veiligheidsmaatregelen. Als u deze veiligheidsmaatregelen niet treft, is sprake van
grove nalatigheid. In dat geval is alle schade die het gevolg is van of verband houdt met dit tekortschieten voor uw
rekening.

11.3

BUX of de Bank zal u nooit in een e-mail of telefonisch verzoeken om inlogcodes of andere vertrouwelijke
informatie te verstrekken.

12

WAT U MOET DOEN ALS DE CTA OP ONRECHTMATIGE WIJZE IS GEBRUIKT

12.1

U stelt BUX onmiddellijk telefonisch in kennis als de CTA op een wijze wordt gebruikt die niet is toegestaan op
grond van de Overeenkomst, de Voorwaarden of enige wet- of regelgeving, zoals ingeval van fraude.

12.2

Ingeval van onrechtmatig gebruik van de CTA of fraude, bent u verplicht direct aangifte te doen bij de politie.

12.3

U voorziet BUX en de Bank van alle informatie en hulp die nodig is om misbruik van of ongeautoriseerde toegang
tot de CTA te (laten) onderzoeken. De Bank en BUX mogen deze informatie aan betaaldienstverleners,
toezichthouders en/of overheidsinstellingen doorgeven.

12.4

De Bank zorgt ervoor dat de CTA wordt geblokkeerd en niet meer kan worden gebruikt nadat zij een kennisgeving
als bedoeld in artikel 12.1 heeft ontvangen.

12.5

De Bank is niet aansprakelijk en vergoedt u geen schade als u fraude heeft gepleegd of als u opzettelijk in strijd
heeft gehandeld met onze afspraken of als u hier grove schuld aan heeft.

12.6

U vrijwaart de Bank voor eventuele aanspraken die anderen op de Bank hebben als gevolg van het feit dat u uw
verplichtingen jegens de Bank niet, niet goed of niet tijdig bent nagekomen.

13

FAILLISSEMENT, SURSEANCE, SCHULDSANERING EN BESLAG

13.1

Als beslag wordt gelegd op het saldo van de CTA, wordt dit saldo door de Bank geblokkeerd. U kunt dan niet
langer vrijelijk beschikken over het saldo waarop beslag is gelegd. Eventuele betalingen als bedoeld in artikel 6.4d
die na de beslagdatum op de CTA wordt bijgeschreven, valt tevens onder het beslag.

13.2

Als u failliet wordt verklaard, ten aanzien van u (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of als de
wettelijke schuldsanering op u van toepassing wordt, wordt het saldo van uw CTA door de Bank geblokkeerd.

13.3

Ook als u onder curatele of bewind komt te staan, kunt u (mogelijk) niet meer zelfstandig beschikken over het
saldo van de CTA.

13.4

Als een van de in dit artikel 13 genoemde gevallen zich voordoet, dient u BUX en de Bank daarvan onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te stellen.

14

FAILLISSEMENT BANK

14.1

De Bank valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit betekent onder meer dat
als de Bank failliet gaat, u het geld op uw CTA terugkrijgt tot een bepaald maximumbedrag. Hiervoor gelden wel
bepaalde voorwaarden. Kijk voor meer informatie op het Informatieblad Depositogarantiestelsel bijgesloten als
Bijlage II bij de Klantovereenkomst of www.dnb.nl.

15

ANDERE REDENEN VOOR BLOKKERING VAN DE CTA

15.1

Naast de in artikel 13 genoemde redenen voor blokkering, kan de Bank de CTA blokkeren op grond van de
volgende gronden:
a.

als de Bank de relatie met BUX opzegt of beëindigt;

b.

als de veiligheid van uw CTA of de CTA’s van andere klanten in het geding is;

c.

bij een vermoeden van niet-toegestaan of frauduleus gebruik van uw CTA of de CTAs van andere
klanten;

d.

om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak of beslissing van het Kifid;

e.

om te voldoen aan instructies, aanwijzingen of richtsnoeren van bevoegde toezichthouder of andere
overheidsinstanties;

f.

als u in strijd handelt met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

g.

op grond van interne procedures van de Bank;

h.

als de Bank BUX de toegang tot de CTA(s) ontzegt; en/of

i.

als u gebruikmaakt van de CTA(s) op een wijze die in strijd is met wet- of regelgeving of die zou kunnen
leiden tot reputatieschade voor de Bank, de ABN AMRO Groep of zou kunnen leiden tot inbreuk op de
integriteit van het bankwezen.

Als een van de in dit artikel 15.1 genoemde gevallen zich voordoet, dient u BUX en de Bank daarvan onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit geldt niet wanneer het gaat om de gevallen zoals beschreven onder a en f
van artikel 15.1.
15.2

Als de Bank een CTA blokkeert, stelt zij u via uw BUX Account van de blokkering en van de reden(en) daarvoor in
kennis. De Bank of BUX kan u ook per e-mail van de blokkering en van de redenen(en) daarvoor op de hoogte
stellen. De Bank of BUX doet dit vóór de blokkering of, als dat niet mogelijk is, onmiddellijk daarna. Als het in
kennis stellen van u in strijd is of zou kunnen zijn met veiligheidsoverwegingen of verboden is op grond van
toepasselijke wet- en regelgeving, kan de Bank of BUX u pas later of niet in kennis stellen.

15.3

De Bank heft de blokkering op zodra de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Als de redenen voor
blokkering niet van tijdelijke aard zijn, wordt het geld van uw CTA door de Bank overgemaakt naar uw
Tegenrekening.

15.4

De Bank kan kosten die verband houden met de blokkering van een CTA via BUX aan u in rekening brengen als de
blokkering objectief gerechtvaardigd is.

16

TERUGDRAAIEN, OPSCHORTEN, WEIGEREN BETALINGSTRANSACTIES

16.1

De Bank behoudt zich te allen tijde het recht voor om betalingstransacties op de CTA - al dan niet gedeeltelijk terug te (laten) draaien, op te schorten of niet uit te (laten) voeren, indien, naar het redelijke oordeel van de
Bank:
a.
b.
c.
d.
e.

dat vereist is om te voldoen aan wet- of regelgeving;
dat vereist is om te voldoen aan instructies, aanwijzingen of richtsnoeren van een bevoegde
toezichthouder of andere overheidsinstanties ter uitoefening van een wettelijke taak;
dat vereist is om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak of een beslissing van het Kifid;
sprake is van (een redelijk vermoeden van) een grove fout, fraude of nalatigheid aan de zijde van BUX of
aan uw zijde; en/of
sprake is van andere ernstige gevallen of ernstige omstandigheden waarbij het noodzakelijk is dergelijke
betalingstransacties terug te (laten) draaien, op te schorten of niet uit te (laten) voeren.

17

AANSPRAKELIJKHEID BANK

17.1

De Bank is niet aansprakelijk voor niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van een betaalopdracht door BUX. De
Bank is tevens niet aansprakelijk voor niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van een betaalopdracht door de
Bank, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Bank.

17.2

De Bank is niet aansprakelijk als de informatie over uw CTA die in uw BUX Account staat niet juist is.

17.3

De Bank is alleen aansprakelijk voor daadwerkelijk door u geleden verlies zoals bedoeld in artikel 6:96 van het

Burgerlijk Wetboek dat het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
verplichting van de Bank tegenover u. De Bank is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in
elk geval wordt verstaan gederfde winst, misgelopen besparingen en overig niet gerealiseerd voordeel of indirect
geleden nadeel. Dit artikel doet geen afbreuk aan hetgeen hierover is bepaald in de Overeenkomst.
17.4

De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van overmacht zoals
bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder, maar niet uitsluitend, het volgende wordt
verstaan:
a.

internationale conflicten;

b.

terroristische of andere gewelddadige of gewapende acties;

c.

natuur- of milieurampen;

d.

maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;

e.

maatregelen van een toezichthoudende instantie;

f.

boycotacties;

g.

arbeidsongeregeldheden en stakingen bij derden of onder het eigen personeel; en

h.

storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of
programmatuur van de Bank, BUX of van derden.

17.5

De Bank is niet aansprakelijk voor enige door u geleden schade van welke aard dan ook die het gevolg is van:
a.

het niet beschikbaar zijn van of het niet juist of onvolledig functioneren van enige website, systemen,
het internet en/of (telecommunicatie-)netwerken van de Bank dan wel BUX;

b.

het gebruik van enige website en/of misverstanden, vertragingen, aantasting van de integriteit van data
of het niet juist of volledig overkomen van mededelingen of uitvoeren van opdrachten door de Bank dan
wel BUX;

c.

het feit dat informatie aan u op elektronische wijze door de Bank dan wel BUX is verstrekt;

d.

een aan een door de Bank of BUX voor de verwerking van betaalopdrachten ingeschakelde derde
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Bank uit hoofde van de
Overeenkomst of de Voorwaarden;

e.

het feit dat BUX haar verplichting als bedoeld in artikel 5.4 niet nakomt; en/of

f.

tekortkomingen van door de Bank of BUX ingeschakelde derden, tenzij u aannemelijk maakt dat bij de
keuze van de derde de Bank of BUX niet de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen, een en ander
tenzij en voor zover een eventueel daadwerkelijk door u geleden verlies het directe gevolg is van de
opzet of grove schuld van de Bank of BUX.

18

KOSTEN

18.1

De Bank kan u kosten in rekening brengen voor de CTA. De kosten zouden ook door BUX ten behoeve van de Bank
bij u in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten zullen door de Bank, of door BUX ten behoeve van de
Bank, ten laste van de CTA in rekening worden gebracht. U machtigt hiervoor de Bank en BUX. Dit betekent dat
uw CTA wordt gedebiteerd. Indien er onvoldoende saldo op uw rekening aanwezig is om deze te debiteren voor
kosten, dan zal BUX u hiervan op de hoogte stellen. U dient dan uw saldo aan te vullen zodat de kosten alsnog in
rekening kunnen worden gebracht.

18.2

De Bank kan naast de in de Overeenkomst of in de Voorwaarden genoemde kosten en vergoedingen, ook andere
kosten en vergoedingen bij u in rekening (laten) brengen die verband houden met de diensten van de Bank.
Voorbeelden van deze kosten zijn:

a.

kosten van een onderzoek in de administratie van de Bank;

b.

kosten die de Bank maakt in verband met een onder de Bank gelegd beslag; en

c.

andere kosten die naar de mening van de Bank redelijkerwijs voor uw rekening behoren te komen.

Indien er onvoldoende saldo op uw rekening aanwezig is om uw rekening te debiteren voor de kosten en
vergoedingen zoals bedoeld in dit artikel, dan zal BUX u hiervan op de hoogte stellen. U dient dan uw saldo aan te
vullen zodat de kosten en vergoedingen alsnog in rekening kunnen worden gebracht.
18.3

U vindt informatie over de kosten voor uw CTA in uw BUX Account en/of op de website van BUX. De Bank is te
allen tijde gerechtigd de kosten te wijzigen. De gewijzigde kosten worden via uw BUX Account en/of op de
website van BUX gepubliceerd.

19

WIJZIGINGEN VOORWAARDEN EN OVEREENKOMST

19.1

De Bank kan de Overeenkomst, deze Voorwaarden CTA, andere overeenkomsten en voorwaarden aanvullen en/of
wijzigen. De Bank stelt u ten minste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van elke aanvulling via uw
BUX Account en/of de website van BUX en/of door middel van een bericht naar het door u verstrekte e-mailadres
op de hoogte.

19.2

Als u niet voor de ingangsdatum van de aanvulling en/of wijziging aan de Bank heeft laten weten dat u de
aanvulling en/of wijziging niet accepteert, wordt u geacht deze te hebben aanvaard.

19.3

Als u de aanvulling en/of wijziging niet aanvaardt, heeft u het recht om de Overeenkomst per direct en zonder
kosten op te zeggen. Een bericht door middel van een duurzame drager (bijvoorbeeld een e-mail) van u aan BUX
waaruit blijkt dat u de aanvulling en/of wijziging niet aanvaardt, heeft te gelden als een opzegging van de
Overeenkomst door u.

19.4

Artikel 20 is van toepassing op een opzegging zoals bedoeld in dit artikel 19, met uitzondering van artikel 20.6 en
de opzegtermijn in artikel 20.2. Bij een opzegging overeenkomstig dit artikel gelden de Voorwaarden in
ongewijzigde vorm totdat de Overeenkomst eindigt.

19.5

De Bank mag de Overeenkomst of de Voorwaarden met onmiddellijke ingang wijzigen als de wijziging voortvloeit
uit:
a.

een aanwijzing van een toezichthouder van de Bank of BUX;

b.

gewijzigde wet- en/of regelgeving;

c.

een uitspraak van een rechter of een klachten- of geschillencommissie; of

d.

voorwaarden of een instructie van Equens en/of Currence (of een verbonden onderneming van Equens
en/of Currence).

19.6

De Bank mag de Overeenkomst of de Voorwaarden met onmiddellijke ingang eenzijdig wijzigen als van de Bank
niet in redelijkheid kan worden verwacht deze ongewijzigd voort te zetten.

20

BEËINDIGEN OVEREENKOMST

20.1

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

20.2

U heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen door opzegging met een opzegtermijn van ten minste één

maand. Dit kunt u doen via het formulier in uw BUX Account of per e-mail aan BUX naar [e-mail adres BUX].
20.3

Uw CTA zal in principe door de Bank worden geblokkeerd indien u uw dienstverleningsrelatie met BUX heeft
opgezegd.

20.4

U bent verplicht ervoor te zorgen dat u na de opzegging geen betaalopdrachten meer geeft aan BUX en geen
Transacties meer verricht.

20.5

U bent mogelijk kosten verschuldigd als gevolg van mutaties op de CTA die zijn verricht na de opzegging van de
Overeenkomst. Periodieke kosten worden naar evenredigheid tot aan de beëindiging van de Overeenkomst in
rekening gebracht. Als deze kosten vooruitbetaald zijn, zal de Bank de vooruitbetaalde kosten indien van
toepassing naar evenredigheid terugbetalen.

20.6

Als u de Overeenkomst opzegt binnen twaalf maanden na het sluiten daarvan, kan de Bank voor de opzegging
kosten in rekening brengen die in lijn zijn met de feitelijke kosten.

20.7

De Bank heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen door opzegging met een opzegtermijn van ten minste
twee maanden.

20.8

Zowel u als de Bank kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige vorm van
schadevergoeding te zijn gehouden, in één of meer van de volgende gevallen:

20.9

a.

als op het geheel of een gedeelte van uw vermogen beslag wordt gelegd;

b.

als u, de Bank of BUX failliet wordt verklaard;

c.

als u een akkoord aanbiedt aan uw crediteuren;

d.

als u uw beroep of bedrijf beëindigt of dreigt te beëindigen;

e.

als ten aanzien van u of BUX (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

f.

als op u de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard; of

g.

als u onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

Daarnaast kan de Bank de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige vorm van
schadevergoeding te zijn gehouden, in één of meer van de volgende gevallen:
a.

als de Bank de relatie met BUX opzegt of beëindigt;

b.

als zich een wijziging voordoet in de toezichtrechtelijke status van de Bank of BUX;

c.

als een toezichthoudende instantie de Bank in verband met haar dienstverlening met betrekking tot uw
CTA daartoe een instructie geeft;

d.

als u overlijdt;

e.

als u wordt ontbonden of uw rechtspersoonlijkheid verliest;

f.

als u gedurende een termijn van vijf jaar geen betaalopdrachten heeft gegeven aan BUX en geen
Transacties heeft verricht;

g.

als de dienstverleningsrelatie met BUX wordt beëindigd;

h.

als de veiligheid van uw CTA of de CTAs van andere klanten in het geding is;

i.

bij een vermoeden van niet-toegestaan of frauduleus gebruik van uw CTA of de CTAs van andere
klanten;

j.

als nationale of internationale wet- of regelgeving dit de Bank toestaat of haar daartoe verplicht;

k.

als u in strijd handelt met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

l.

op grond van interne procedures van de Bank;

m.

als u gebruikmaakt van de CTA(s) op een wijze die in strijd is met wet- of regelgeving of die zou kunnen
leiden tot reputatieschade voor de Bank, de ABN AMRO Groep of zou kunnen leiden tot inbreuk op de
integriteit van het bankwezen; en

n.

in geval van zwaarwegende belangen van de Bank of (een andere entiteit die deel uitmaakt van) de ABN
AMRO Groep waardoor niet kan worden verwacht dat de Bank de Overeenkomst voortzet.

20.10

Enig creditsaldo op uw CTA zal, na aftrek van eventuele nog onbetaalde kosten of uitstaande schulden, door de
Bank naar uw Tegenrekening worden overgemaakt.

20.11

Als een Overeenkomst wordt beëindigd, heft de Bank de CTA waarop deze Overeenkomst van toepassing is op
zodra:
a.

de opzegtermijn is verlopen;

b.

alle kosten zijn betaald;

c.

het saldo is overgemaakt naar uw Tegenrekening; en

d.

partijen ten aanzien van de Overeenkomst over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

20.12

BUX of de Bank zal u op de hoogte stellen van het opheffen van de CTA.

21

BEËINDIGEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

21.1

Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die een consument aangaat en in zijn geheel via internet
wordt afgesloten of waarover bij het aangaan tussen de Bank en de consument uitsluitend via internet, telefoon
of post wordt gecommuniceerd.

21.2

Indien u de Overeenkomst op afstand heeft gesloten heeft u het recht om de Overeenkomst gedurende veertien
kalenderdagen te ontbinden. U richt zich in dat geval tot BUX. Deze termijn van veertien kalenderdagen begint te
lopen vanaf het moment dat de Bank u heeft bevestigd dat de Overeenkomst is aangegaan. U kunt binnen deze
termijn de Overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder boete. De Bank mag wel kosten in
rekening brengen voor eventuele al geleverde diensten ten aanzien van de CTA.

21.3

Als u een betaalopdracht aan BUX geeft, als u een Transactie verricht, of als de Bank een betaling ontvangt die
bestemd is voor u, wordt aangenomen dat u toestemming geeft om een start te maken met de uitvoering van de
Overeenkomst.

22

OVERDRACHT EN VERPANDING VORDERINGEN

22.1

De Bank is bevoegd al haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door cessie,
contractsoverneming, schuldoverneming, een combinatie daarvan of op een andere wijze op een derde te doen
overgaan. De Bank is ook bevoegd haar economische risico in verband met de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan een derde over te dragen. In het geval van overdracht van het economische risico blijft de Bank
uw contractuele wederpartij in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst en de Voorwaarden.

22.2

Voor het geval een situatie zoals beschreven in artikel 22.1 zich voordoet, verleent u bij voorbaat medewerking
aan een (gedeeltelijke) overdracht aan een derde door de Bank van uw rechtsverhouding met de Bank. U verbindt
zich daarnaast medewerking te verlenen en alle (rechts)handelingen te verrichten die benodigd zijn voor de
gehele of gedeeltelijke overgang van de rechten en de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden.

22.3

U kunt de Vorderingen niet overdragen of verpanden. Dit betekent dat u niet met iemand kunt afspreken dat
indien u bijvoorbeeld die andere persoon niet betaalt, die andere persoon het tegoed op uw CTA krijgt. Dit artikel
heeft goederenrechtelijke werking.

22.4

Een uitzondering op artikel 22.3 geldt voor een verpanding of overdracht ten gunste van de Bank of (een andere
entiteit die deel uitmaakt van) de ABN AMRO Groep.

23

OVERLIJDEN

23.1

Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden dat zo snel mogelijk aan BUX laten weten. BUX informeert de Bank
hierover en de Bank blokkeert de CTA dan totdat zij een verklaring van erfrecht heeft gekregen. Een verklaring van
erfrecht geeft de notaris af. Daarin staat wie recht heeft op het geld op de CTA. Zolang de Bank geen verklaring
van erfrecht heeft, mag de Bank uw nabestaanden weigeren om het geld op de CTA over te maken naar de
Tegenrekening.

24

GESCHILLEN

24.1

Alle geschillen tussen u en de Bank die met betrekking tot de Overeenkomst en deze Voorwaarden CTA mochten
ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. In afwijking hiervan mag de Bank een
geschil aanhangig maken bij een voor u in aanmerking komende binnenlandse of buitenlandse rechter.

24.2

U mag in afwijking van het voorgaande geschillen met de Bank uit hoofde van de Overeenkomst eveneens
voorleggen aan het KiFiD, met inachtneming van het Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening
(KiFiD) Bemiddeling en (bindend) advies.. Dit reglement is gepubliceerd op de website van het KiFiD.

25

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BANK

25.1

De volledige statutaire naam van de Bank is ABN AMRO Clearing Bank N.V. Het telefoonnummer is 020-3434073.
Het internetadres van ABN AMRO Clearing Bank N.V. is www.abnamroclearing.com. De Bank is geregistreerd in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33170549.

25.2

Het hoofdkantoor van ABN AMRO Clearing Bank N.V. is gevestigd op de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam
(Postbus 243, 1000 EA).

25.3

ABN AMRO Clearing Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in
het register van de Autoriteit Financiële markten (AFM).

Bijlage II
Informatieblad Depositogarantiestelsel

INFORMATIEBLAD DEPOSITOGARANTIESTELSEL
Basisinformatie over de bescherming van tegoeden
Tegoeden aangehouden bij ABN AMRO Clearing Bank N.V.
worden beschermd door:

Het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel,
uitgevoerd door
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) (1)

Limiet van de bescherming:

100 000 EUR per rekeninghouder per bank (2)

Indien u meer rekeningen heeft bij dezelfde bank:

Al uw tegoeden bij dezelfde bank worden bij elkaar opgeteld en op
het totaal wordt de limiet van 100 000 EUR toegepast (2)

Indien u een gezamenlijke rekening heeft met een andere
persoon/andere personen:

De limiet van 100 000 EUR is op elke rekeninghouder afzonderlijk van
toepassing (3)

Termijn voor terugbetaling indien een bank niet langer aan
haar verplichtingen kan voldoen:

20 werkdagen (4)

Munteenheid van terugbetaling:

Euro

Contact:

De Nederlandsche Bank N.V. Postbus 98
1000 AB Amsterdam
bezoekadres: Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
telefoon (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur):
vanuit Nederland: 0800-0201068
vanuit het buitenland: + 31 20 524 91 11 e-mail:
info@dnb.nl

Meer informatie:

www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’

AANVULLENDE INFORMATIE:
Overige belangrijke informatie: In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en bedrijven onder het depositogarantiestelsel.
Voor bepaalde tegoeden geldt een uitzondering. Deze worden op de website van het verantwoordelijke depositogarantiestelsel
vermeld. Ook zal uw bank u op verzoek meedelen of bepaalde producten al dan niet zijn gedekt. Als een rekening onder de dekking valt,
zal de bank dit ook bevestigen op het rekeningafschrift.

VOETNOTEN:
(1)

Uw tegoeden zijn gedekt door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Indien uw bank failliet gaat, worden uw tegoeden
terugbetaald tot 100 000 EUR.
(2)

Algemene beschermingslimiet:
Indien een tegoed niet beschikbaar is voor de rekeninghouder omdat een bank niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen,
worden de rekeninghouders terugbetaald door het

Nederlandse depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt ten hoogste 100 000 EUR per bank. Dit betekent dat alle tegoeden bij
dezelfde bank bij elkaar worden opgeteld om te bepalen welk bedrag wordt gedekt. Als een rekeninghouder bijvoorbeeld een
spaarrekening met 90 000 EUR en een betaalrekening met 20 000 EUR heeft, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van slechts 100
000 EUR.

(3)

Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen:
Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van 100 000 EUR voor elke rekeninghouder afzonderlijk.
In het geval dat op het moment van het faillissement van uw bank door u een tegoed wordt aangehouden dat direct verband houdt met
de koop of verkoop van een particuliere eigen woning is een dergelijk tegoed onder het depositogarantiestelsel voor een periode van
drie maanden na storting van het tegoed tot maximaal 500 000 EUR aanvullend beschermd. Verdere informatie kunt u vinden op:
www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’

4)

Terugbetaling:
Het verantwoordelijke depositogarantiestelsel is het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd
door: De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
bezoekadres: Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
telefoon (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur): vanuit Nederland:
0800-0201068
vanuit het buitenland: + 31 20 524 91 11
e-mail: info@dnb.nl
website: www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’
Het zal uw deposito’s (tot 100 000 EUR) uiterlijk binnen 20 (twintig) werkdagen terugbetalen. Als u binnen deze termijn geen
terugbetaling heeft ontvangen, moet u zelf contact opnemen met het depositogarantiestelsel; het is namelijk mogelijk dat u uw geld
niet meer kunt terugvragen na het verstrijken van een bepaalde termijn.
De termijn van terugbetaling zal stapsgewijs worden teruggebracht tot 7 (zeven) werkdagen. Gedurende deze overgangstermijn
kan De Nederlandsche Bank (DNB) u op verzoek een passend bedrag toekennen om in de kosten van levensonderhoud te kunnen
voorzien.
Verdere informatie kunt u vinden op: www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’.

