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Bijzondere voorwaarden
Rabo Vreemde Valutarekening 2020
1.

Uitleg gebruikte woorden

	Wij gebruiken bepaalde woorden in de overeenkomst en in de algemene voorwaarden. Hieronder leest u wat wij met een
aantal van deze woorden bedoelen.
Rekening:				De Rabo Vreemde Valutarekening
Gekoppelde betaalrekening		

De in de overeenkomst genoemde betaalrekening

Algemene voorwaarden		De ‘Voorwaarden voor betalen en online diensten van de Rabobank’ die gelden
tussen u en ons. Of daarvoor in de plaats komende voorwaarden.
Wisselkoers				Wij hanteren een wisselkoers. De manier waarop wij de wisselkoers vaststellen,
vindt u op het tarieven- en limietenoverzicht.
2.

Bestemming rekening
De rekening is bedoeld voor het aanhouden van een tegoed in de overeengekomen muntsoort. Ook kunt u de in artikel 6
genoemde diensten gebruiken. Voor andere doeleinden is de rekening niet bestemd. U mag de rekening alleen gebruiken
voor uw eigen bankzaken. U mag de rekening niet gebruiken voor een bedrijf.

3.

Aantal rekeningen
Wij mogen bepalen hoeveel rekeningen u bij ons mag aanhouden.

4.

Geen advies
1	Wij adviseren u niet over het aankopen, aanhouden of verkopen van tegoeden in de overeengekomen muntsoort.
U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
2	In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk tegenover u of een derde voor schade die het
gevolg is van het aankopen, aanhouden of verkopen van tegoeden in de overeengekomen muntsoort.

5.

Informatie
Wij geven u informatie over het gebruik van de rekening. Bijvoorbeeld over bedragen die van de rekening bij- en afgeboekt
worden. Hiervoor gelden de regels uit de algemene voorwaarden.

6.

Gebruik van de rekening
1

		

In dit artikel wordt beschreven hoe u de rekening kunt gebruiken:
a	Met een Wereldbetaling kunt u ten laste van uw rekening betalingen doen in de muntsoort waarin uw rekening
luidt. De regels voor de Wereldbetaling kunt u vinden in de algemene voorwaarden. Contante opnames en
stortingen zijn niet toegestaan.
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b	U kunt alleen telefonisch via uw lokale bank vreemde valuta aan- en verkopen via uw gekoppelde betaalrekening.
Wij noemen dit een ‘valuta spottransactie’. Hier zijn kosten aan verbonden. Het is niet mogelijk via Rabo
Internetbankieren zelf vreemde valuta te kopen of te verkopen. U geeft toestemming voor deze telefonische
opdrachten door het daarvoor aangegeven telefoonnummer te bellen, onze aanwijzingen te volgen en telefonisch
de opdracht te geven. Wij kunnen voorschriften geven voor deze aan- of verkoopopdrachten. Ook kunnen wij
maatregelen nemen om uw toestemming voor de opdracht te controleren. Een valuta spottransactie is geen
betalingstransactie.

		

c	U kunt alleen overboekingen op uw rekening ontvangen. Dit kan alleen in de muntsoort waarin uw rekening luidt.
Ontvangt u op uw rekening een overboeking in een andere muntsoort dan de muntsoort waarin uw rekening
luidt? Dan wordt dit bedrag op uw gekoppelde betaalrekening bijgeboekt.

2	Wij mogen, als er (wettelijke en/of contractuele) regels en/of (markt)beperkingen zijn voor de muntsoort waarin
uw rekening luidt, alle maatregelen nemen die nodig zijn om in overeenstemming met deze (wettelijke en/of
contractuele) regels en/of (markt)beperkingen te handelen. Bijvoorbeeld door de uitvoering van de bovengenoemde
diensten (tijdelijk) op te schorten.
7.

Kosten
Voor het aanhouden en gebruik van deze rekening kunnen andere kosten en vergoedingen gelden dan voor de
gekoppelde betaalrekening. Deze kosten en vergoedingen vindt u op het tarieven- en limietenoverzicht. Wij mogen
kosten en vergoedingen wijzigen. Wij mogen dit onder meer doen in dezelfde gevallen als genoemd in de algemene
voorwaarden. Deze kosten en vergoedingen boeken wij af van uw gekoppelde betaalrekening. Ook als u daardoor
ongeoorloofd rood komt te staan op de gekoppelde betaalrekening. Wij mogen deze kosten en vergoedingen vanaf een
nader te bepalen moment ook afboeken van de rekening tegen de wisselkoers. Behalve als wij hierover met u andere
afspraken hebben gemaakt.

8.

Rente
1	Wij kunnen over (een deel van) het tegoed rente vergoeden en/of in rekening brengen. De rente kan ook nul zijn.
De rente is variabel. Dat betekent dat wij de rente altijd mogen wijzigen. Een wijziging kan bijvoorbeeld volgen
uit marktomstandigheden, ontwikkelingen op de geld- of kapitaalmarkt, uitvoering van wet- en regelgeving of
maatregelen van onze toezichthouders.
2

De rente kan ook afhankelijk zijn van de muntsoort waarin uw rekening luidt.

3	De hoogte van de rente kan bovendien afhankelijk zijn van de hoogte van het tegoed op uw rekening. Wij mogen
bepalen vanaf welke bedragen een bepaalde rente geldt. Door het bepalen van deze bedragen ontstaan saldoschijven.
Wij bepalen welke rente geldt voor iedere saldoschijf. Wij mogen de saldoschijven en de rente die daarbij hoort altijd
wijzigen. Hiervoor geldt wat hiervoor onder 1 en 2 staat.
4	U kunt informatie over de rente en/of saldoschijven vinden op de website. Vooraf vindt u op de website ook informatie
over wijzigingen van de rente en/of saldoschijven. Wij kunnen u hierover ook vooraf schriftelijk of elektronisch
informeren. Bijvoorbeeld als wij rente in rekening gaan brengen.
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9.

Berekening en boeken rente
1

a	Rente wordt bijgeboekt op, of afgeboekt van de gekoppelde betaalrekening. Ook als u daardoor ongeoorloofd
rood komt te staan op de gekoppelde betaalrekening. Boeken wij de rente bij op, of af van de gekoppelde
betaalrekening, dan rekenen wij de rente tegen de wisselkoers eerst om naar euro.

		

b	Wij mogen de rente ook bijboeken op, of afboeken van de rekening. Behalve als wij hierover met u andere
afspraken hebben gemaakt. Wij mogen de te betalen rente direct verrekenen met uw tegoed, als wij afboeken
van de rekening.

2	Als een bedrag op de rekening wordt bijgeboekt, bepalen wij vanaf welke datum u hierover rente ontvangt of moet
betalen. Als een bedrag van de rekening wordt afgeboekt, bepalen wij tot welke datum u hierover rente ontvangt of
moet betalen. Wij mogen beide datums wijzigen.
3

Wij bepalen hoe wij de rente berekenen. Wij bepalen ook over welke periode wij de rente berekenen.

4

Wij mogen ook het volgende wijzigen:

		

-

De datum van bij-, over- of afboeking van de rente,

		

-

De manier van berekenen van de rente

		

-

De periode waarover wij de rente berekenen

		

-

Het aantal dagen in een maand en een jaar, waarvan wij uitgaan in de renteberekening,

		

-

De periode waarna u de rente ontvangt of moet betalen,

		

-

De manier van administreren.

10. Gecombineerd tegoed
1	Heeft u een of meer betaal-, spaar-, beleggers- of vreemde valutarekeningen (mede op uw naam) bij ons? Dan mogen
wij bij de berekening van de rente het tegoed op deze rekeningen bij elkaar optellen. Wij bepalen welke rekeningen
hiervoor meetellen. Dit zijn alleen rekeningen met een variabele rente. Wij mogen in dat geval ook saldoschijven
vaststellen die gelden voor dit gecombineerde tegoed. Wij bepalen welke rente geldt voor iedere saldoschijf.
2	Zijn er rekeningen die u aanhoudt met mederekeninghouder(s), dan telt het tegoed op die rekening voor iedere
rekeninghouder voor een gelijk deel mee bij deze berekening.
3	Moet u rente betalen? Dan mogen wij bepalen van welke rekening wij de rente afboeken, ook als deze rekening
daardoor ongeoorloofd rood komt te staan.
4	Wij mogen de rente ook apart bij u in rekening brengen. U moet deze rente onmiddellijk aan ons betalen zodra wij
u dit laten weten. Als dat niet lukt kunnen wij hiervoor rente en kosten in rekening brengen.
5	Het tegoed op uw vreemde valutarekeningen wordt voor de berekening van het gecombineerde tegoed tegen de
wisselkoers omgerekend naar euro.
6	Boeken wij de rente bij of af van de rekening, dan rekenen wij de rente eerst tegen de wisselkoers om van euro
naar de overeengekomen muntsoort.
7

Als wij uw tegoed bij elkaar optellen, dan informeren wij u hierover.
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11. Beëindigen overeenkomst Rabo Vreemde Valutarekening
In aanvulling op de beëindigingsgronden die genoemd zijn in de algemene voorwaarden, eindigt de overeenkomst
ook als:
1

de overeenkomst van de gekoppelde betaalrekening eindigt

2	de overeenkomst door ons wordt opgezegd omdat daar volgens ons aanleiding toe is vanwege het gebruik door u of
vanwege marktomstandigheden
3

wij niet langer een rekening aanbieden in de muntsoort waarin uw rekening luidt.

De overeenkomst kan niet worden beëindigd zolang een opdracht voor de aan- of verkoop van vreemde valuta als
bedoeld in artikel 6 nog niet is afgewikkeld.
12. Tegoed bij beëindiging
Bij het beëindigen van de overeenkomst zijn wij bevoegd een eventueel resterend tegoed te verkopen en de tegenwaarde
te boeken ten gunste van de gekoppelde betaalrekening of een andere rekening die u bij ons aanhoudt. Deze verkoop
vindt tegen de wisselkoers plaats op een door ons vast te stellen datum.
13. Voorwaarden
1	Voor zover een afspraak in deze bijzondere voorwaarden afwijkt van een afspraak in andere voorwaarden die op de
overeenkomst van toepassing zijn, gaat de afspraak in deze bijzondere voorwaarden voor.
2	Wij kunnen deze bijzondere voorwaarden wijzigen. Wij laten het u weten als dat gebeurt. Minimaal 2 maanden voordat
de wijziging ingaat, hoort u dat van ons. Wij mogen deze bijzondere voorwaarden wijzigen in dezelfde gevallen als
waarin wij de algemene voorwaarden mogen wijzigen. Daarnaast mogen wij deze voorwaarden onder meer wijzigen
als de manier of manieren waarop u gebruik kunt maken van de rekening wijzigt.
3	Als u het niet eens bent met een wijziging, heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen. Dit kost u niets.
Als u vóór de ingangsdatum van de wijziging niet reageert, heeft u de wijziging aanvaard.

De tekst van deze Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde Valutarekening 2020 is op 17 februari 2020 gedeponeerd ter griffie
van de rechtbank Amsterdam, onder nummer 13/2020.
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