
                                                  
Voorwaarden van de ANADOLUBANK Nederland N.V. Spaarproducten 
Op de relatie tussen de Bank en de Rekeninghouder(s) zijn de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing, zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Banken en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 
 
Definities:  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
Bank: ANADOLUBANK Nederland N.V.  
Rekeninghouder(s): De perso(o)n(en) op wiens naam de Rekening 
wordt geopend. Als verschillende personen optreden als 
Rekeninghouder kunnen zij zowel afzonderlijk als gezamenlij k  
worden benoemd als Rekeninghouder.  
Rekening: ANADOLUBANK Spaarrekening die door de 
Rekeninghouder(s) bij de Bank wordt aangehoude n 
overeenkomstig de voorwaarden van de ANADOLUBA NK 
Nederland N.V. Spaarproducten.  
Deposito: Het ANADOLUBANK Termijndeposito wordt door de 
Rekeninghouder(s) aangegaan volgens de voorwaarden van de 
ANADOLUBANK Nederland N.V. Spaarproducten.  
En/Of Rekening: Rekening op naam van één of meerdere personen 
die zowel gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk over de 
Rekening kunnen beschikken.  
Tegenrekening: Eén of meerdere vooraf door de Rekeninghouder(s) 
aan de Bank opgegeven bank en/of girorekening(en) op naam van 
de Rekeninghouder(s) of, indien toepasselijk, op naam van de 
wettelijke vertegenwoordiger van de Rekeninghouder(s) bij een 
andere bankinstelling in Nederland.  
1. Openen van de Rekening  
De Rekening kan worden geopend op naam van een natuurlijk 
persoon. Ter voldoening aan de Nederlandse identificatieplicht dient 
de eerste storting op de rekening plaats te vinden ten laste van de 
Tegenrekening. Vervolg stortingen dienen ook afkomstig van 
dezelfde tenaamstelling te zijn. Tezamen met het ingevulde en 
ondertekende aanvraagformulier en Fatca formulier dient een kopie 
van een geldig identiteitsbewijs en sofinummer te worden verstrekt 
aan de Bank. De Bank is te allen tijden gerechtigd om, indien 
relevant, inlichtingen in te winnen over de Rekeninghouder(s) bij het 
Bureau Krediet Registratie en EVA. Indien u geen storting binnen 30 
dagen verricht nemen wij aan dat u niet langer uw spaarrekening wilt 
aanhouden en zullen wij de spaarrekening voor u opheffen. Indien u 
16 maanden geen mutatie op uw spaarrekening verricht nemen wij 
aan dat u niet langer uw spaarrekening wilt aanhouden en zullen wij 
de spaarrekening voor u opheffen, waarna de Bank het restant saldo 
plus rente zal overmaken naar de Tegenrekening. 
2. Opnames  
Overschrijvingen ten laste van de ANADOLUBANK Alfa Spaarrekening 
en Alfa Rente Direct Spaarrekening kan alleen middels: Getekend 
overschrijvingsformulier, getekende brief of fax, telefonisch en 
beveiligde internetverbinding (gebruik van user-id en password) en 
kan uitsluitend ten gunste van de door de Rekeninghouder(s) bij 
opening opgegeven Tegenrekening. Overschrijvingen ten laste van 
de ANADOLUBANK Alfa Slimmer Sparen kan alleen middels  
beveiligde internetverbinding (gebruik van user-id en password) en 
kan uitsluitend ten gunste van de door de Rekeninghouder(s) bij 
opening opgegeven Tegenrekening. Alle tegenrekeningen moeten 
worden geïdentificeerd middels een storting ten laste van de 
opgegeven tegenrekening ter voldoening aan de in Nederland van 
kracht zijnde Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van 
Terrorisme (WWFT). Overboekingen naar tegenrekeningen die nog 
niet zijn geïdentificeerd worden niet uitgevoerd. 
Overboekingsopdrachten kunnen een werkdag in beslag nemen. 
3. Minderjarigheid  
Bij minderjarigen die ongehuwd zijn en niet-gehuwd zijn geweest, 
kan een Rekening alleen geopend worden indien de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) het aanvraagformulier mede ondertekend 
heeft (hebben) en kopieën van een geldig legitimatiebewijs heeft  
(hebben) bijgevoegd. De Rekening wordt op naam gesteld van de 
beoogde minderjarige Rekeninghouder. In beginsel kan alleen de 
wettelijke vertegenwoordiger over de Rekening van de minderjarige 
beschikken. De wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn hoofdelijk  
aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen met 
betrekking tot de Rekening.  
4. Gezamenlijke rekening  
Indien de Rekening wordt geopend op naam van twee natuurlijke 
personen is er sprake van een gezamenlijke rekening, een en/of-
Rekening. De Rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
elkanders handelingen die in verband met de Rekening worden 
verricht. De Rekeninghouders zijn onafhankelijk van elkaar 
gerechtigd opdrachten aan de Bank te verstrekken in verband met 
de Rekening. De Rekeninghouders vrijwaren, zowel gezamenlijk als 
ieder afzonderlijk, de Bank van alle aanspraken die nu of te eniger 
tijd tegen haar zouden worden ingesteld, door wie dan ook met 
betrekking tot het (doen) uitvoeren van enige transactie of van enige 
andere handeling inzake de betreffende Rekening op basis van een 
overeenkomstige instructie van één van de Rekeninghouders dan 
wel van een gemachtigde. ANADOLUBANK is te allen tijden bevoegd 
om opdrachten van een van beide Rekeninghouders uit te voeren.  
 
 
 

5. Tegenrekening  
De Tegenrekening waarvan ten laste de eerste storting op de 
Rekening plaatsvindt, dient ten name van de Rekeninghouder(s) te 
worden aangehouden. Dit conform de Wet ter voorkoming van 
Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Indien bij 
gezamenlijke Rekeninghouders de Tegenrekening niet op beider 
naam is gesteld, dienen beide Rekeninghouders afzonderlijk, een op 
eigen naam gestelde Tegenrekening op te geven en dienen zij ieder 
afzonderlijk een eerste storting vanuit hun Tegenrekening te 
verrichten. Indien de Tegenrekening op beider naam is gesteld, 
kunnen de gezamenlijke Rekeninghouders de eerste storting vanuit 
die Tegenrekening verrichten. Indien de eerste storting niet van één 
van de tenaamstellingen afkomstig is behoudt de ANADOLUBANK 
het recht om de storting te weigeren. Voor het wijzigen of toevoegen 
van een Tegenrekening dient u een schriftelijke verzoek en een kopie 
bankafschrift van de nieuwe Tegenrekening op te sturen, tevens 
dient u een storting op uw ANADOLUBANK spaarrekening te 
verrichten ter identificatie. 
6. Basis renteberekening  
Bij de renteberekening op de Rekening wordt uitgegaan van het 
juiste aantal dagen van de betreffende maand en wordt elk jaar op 
365 dagen gesteld. Een schrikkeljaar wordt gesteld op 366 dagen.  
7. Depositogarantiestelsel  
Het Depositogarantiestelsel voor banken is van toepassing. Op 
verzoek van de Rekeninghouder(s) zal een kopie van het 
depositogarantiestelsel worden toegezonden aan de 
Rekeninghouder(s).  
8. Internet Login  
Bij het openen van de Alfa Spaarrekening wordt tegelijkertijd met de 
bevestigingsbrief een aparte brief verstuurd in deze brief vindt u de 
gegevens die u nodig hebt om voor de eerste keer in te loggen op 
onze website om uw rekening in te zien. Naast de inloggegevens 
wordt een SMS-verificatie code naar de opgegeven mobiele  
telefoonnummer verstuurd.  
9. Persoonsgegevens  
De persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden volgens de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens, WBP 2001.  
10. Bevoegdheden  
In alle gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien 
zal de directie van de Bank beslissen.  
11. Algemene Bankvoorwaarden  
Mede van toepassing zijn de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan 
de tekst door de Nederlandse Vereniging van Banken is gedeponeerd 
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam,  
voorzover daarvan in de bovenstaande voorwaarden niet is 
afgeweken.  
Voorwaarden van de ANADOLUBANK Nederland N.V. 
Spaarrekening(en) 
12. Minimum‐ en maximum inleg  
Voor de ANADOLUBANK Spaarrekening is de maximum inleg op EUR 
500.000,-  
13. Rekeningoverzichten  
Om als bank een bijdrage te leveren aan een groene omgeving en 
een beter milieu, sturen wij voor de Alfa Spaarrekening u één 
rekeningafschrift per maand, indien er een mutatie op uw rekening 
heeft plaatsgevonden. Voor de Alfa Slimmer Sparen en Alfa Rente 
Direct Spaarrekeningen sturen wij geen rekeningafschriften op, 
echter zult u alleen een jaaropgave van ons ontvangen. Voor het 
inzien van uw transacties of stortingen kunt u gebruik maken van het 
internet bankieren, ook kunt u altijd bellen met onze afdeling 
particulieren 0900-517 1900 tegen lokaal tarief. 
14. Rentepercntage  
A. De rente op de ANADOLUBANK Spaarrekening wordt door de Bank 
vastgesteld en kan te allen tijden worden gewijzigd.  
B. Rentewijzigingen worden op onze website vermeld 
(www.anadolubank.nl).  
15. Valutering  
A. Ontvangen bedragen afkomstig van een andere bankinstelling op 
een Rekening bij de ANADOLUBANK wordt op dezelfde dag na 
ontvangst door de Bank rentedragend.  
B. De valutadatum in geval van overboekingen van de spaarrekening 
naar een tegenrekening bij een andere financiele instelling, is gelijk 
aan dezelfde werkdag voor de werkelijke overboeking.  
16. Bijschrijving van rente  
ANADOLUBANK Alfa Spaarrekening: De rente wordt aan het begin 
van ieder kwartaal in januari, april, juli en oktober op uw rekening 
bijgeschreven. ANADOLUBANK Alfa Rente Direct Spaarrekening: De 
rente wordt dagelijks op uw rekening bijgeschreven. ANADOLUBANK 
Alfa Slimmer Sparen: De rente wordt op 31 december op uw 
rekening bijgeschreven.  
17. Opheffen van een Rekening  
De Rekeninghouder(s) kunnen zonder inachtneming van een 
opzegtermijn de Rekening beëindigen, waarna de Bank het saldo plus 
rente zal overmaken naar de Tegenrekening. De Rekeninghouder(s ) 
dient (dienen) daartoe een schriftelijk verzoek tot beëindiging van de 

Rekening in te dienen. Staat de Rekening op naam van twee 
Rekeninghouders dan dienen beiden de Rekening gezamenlijk op te 
heffen. De bank kan de rekening beëindigen met een opzegtermijn 
van twee maanden.  
18. Wijzigingen in de Voorwaarden  
De Bank is te allen tijden bevoegd de voorwaarden voor de Rekening 
te wijzigen. Zij zal de Rekeninghouder voor de inwerkingtreding van 
enige wijziging schriftelijk van te voren een mededeling doen. Indien 
u bij een wijziging niet schriftelijk reageert, gaan we ervan uit dat u 
er akkoord mee bent gegaan.  
Voorwaarden van de ANADOLUBANK Nederland N.V. 
Depositorekening(en)  
19. Minimum‐ en maximum inleg  
Voor het ANADOLUBANK Termijndeposito is de maximum inleg op 
EUR 500.000,-  
Voor het ANADOLUBANK Termijndeposito is de minimum inleg op 
EUR 1.000,‐ alleen bij het internetbankieren.  
20. Rentepercentage  
Indien de Tegenrekening is gesloten, kan geen overboeking van de 
ANADOLUBANK Spaarrekening plaatsvinden. De Rekeninghouder  
dient dan eerst een rechtsgeldig ondertekend wijzigingsformulier toe 
te sturen.  
21. Rentepercentage  
A. Het rentepercentage op het ANADOLUBANK Termijndeposito is 
een vooraf door de Bank met de Rekeninghouder(s ) 
overeengekomen rentepercentage dat gedurende de 
overeengekomen looptijd van het Termijndeposito niet zal wijzigen.  
B. Rentewijzigingen worden op onze website vermeld 
(www.anadolubank.nl).  
22. Rekeningoverzichten  
Om als bank een bijdrage te leveren aan een groene omgeving en 
een beter milieu, sturen wij u éénmalig een rekeningafschrift. U kunt 
ook altijd bellen met onze afdeling Particulieren 0900-517 1900 
tegen lokaal tarief voor de bevestiging van een transactie of storting.  
23. Valutering  
Overboekingen ten laste van de ANADOLUBANK Spaarrekening naar 
het ANADOLUBANK Termijndeposito en andersom worden gezien als 
een interne overboeking en worden derhalve dezelfde werkdag 
rentedragend. Deposito opdracht (en) via het internetbankieren na 
16:30 worden de eerste volgende werkdag uitgevoerd.  
24. Bijschrijving van rente  
De rente op een ANADOLUBANK Termijndeposito met een looptijd  
langer dan 18 maanden wordt jaarlijks op de vervaldatum 
bijgeschreven op uw ANADOLUBANK Spaarrekening. Indien de 
looptijd 18 maanden of korter is wordt de rente op de vervaldatum 
bijgeschreven op uw ANADOLUBANK Spaarrekening. De 
Termijndeposito wordt op de vervaldatum niet automatisch 
verlengd. De hoofdsom en rente worden naar u Alfa Spaarrekening 
geboekt.  
25. Voortijdige beëindiging of verlenging van het ANADOLUBA NK 
Termijndeposito  
A. Indien het ANADOLUBANK Termijndeposito voor het einde van de 
looptijd wordt beëindigd (Uitsluitend met toestemming van 
ANADOLUBANK) zal het rentepercentage worden toegepast dat bij 
opening van de Rekening van toepassing is, in evenredigheid met de 
periode dat de Rekening geopend is geweest, met daarop in 
mindering gebracht 1,5% op jaarbasis. Bij een meerder jarig deposito 
geldt bij het voortijdig openbreken, een boete met terugwerkende 
kracht op de eerder eventueel uitgekeerde rente. Rekeninghouder(s) 
kan (kunnen) over het saldo plus rente beschikken zonder dat hierop 
1,5% in mindering zal worden gebracht indien Rekeninghouder(s) in 
een van de volgende uitzonderingssituaties verkeert (verkeren)en 
het kunnen bewijzen:  
• In het huwelijk treden van één van de Rekeninghouders  
• Overlijden van één van de Rekeninghouders  
• In geval van werkloosheid (WW) van één van de Rekeninghouders  
• In geval van arbeidsongeschiktheid (WIA) van één van de 
Rekeninghouders.  
B. De Rekeninghouder(s) kan (kunnen) de Bank schriftelijk verzoeken 
om aan het eind van de looptijd van het ANADOLUBANK Termijn - 
Deposito de hoofdsom en rente te verlengen tegen het op dat 
moment geldende rentepercentage. Indien u niet verzoekt om 
verlenging worden de hoofdsom en rente overgemaakt naar uw 
ANADOLUBANK Spaarrekening.  
26. Wijzigingen in de Voorwaarden  
De Bank is te allen tijden bevoegd de voorwaarden voor de Rekening 
te wijzigen. Zij zal de Rekeninghouder voor de inwerkingtreding van 
enige wijziging schriftelijk van te voren een mededeling doen. Indien 
u bij een wijziging niet schriftelijk reageert, gaan we ervan uit dat u 
er akkoord mee bent gegaan 
 


