Algemeen reglement Geldtegoeden Effectenrekeningen
Artikel 1

f

In dit reglement wordt verstaan onder:
1 de effectenrekening: de ASR Bank Effectenrekening,
waarop dit reglement, de Voorwaarden
Effectenbemiddeling ASR Bank, de Voorwaarden
ASR Effectenrekening, de Algemene Voorwaarden
Internetgebruik ASR Bank N.V., de Rekeningspecificaties en
de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing zijn;
2 de rekeninghouder: degene(n) op wiens naam de bank de
effectenrekening administreert;
3 de bank: ASR Bank N.V.;
4 het geldtegoed: dat deel van de effectenrekening waarop
de rekeninghouder het niet-belegde saldo aanhoudt.
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De effectenrekening kan op naam van één of meer
rekeninghouders worden gesteld.
Indien de bank de effectenrekening voor meer
rekeninghouders aanhoudt, zijn de rekeninghouders –
tenzij schriftelijk anders met de bank is overeengekomen
– zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd over de
effectenrekening te beschikken. Tevens betekent dit dat
voldoening aan een van de rekeninghouders haar jegens
de ander bevrijdt, en wel onder de navolgende bepalingen:
a na het overlijden van een rekeninghouder blijft/blijven
de overige rekeninghouder(s) bevoegd om over de
effectenrekening te beschikken;
b na het overlijden van een rekeninghouder hebben
diens erfgenamen gezamenlijk dezelfde rechten en
verplichtingen ten aanzien van de effectenrekening als
de overleden rekeninghouder had;
c na opzegging door een rekeninghouder van de
bevoegdheid om afzonderlijk over de effectenrekening
te beschikken, mag slechts door de rekeninghouders
gezamenlijk over de effectenrekening worden beschikt.
De opzegging is eerst van kracht, nadat de bank
daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Volmachten
komen door deze opzegging te vervallen. Op eenparig
schriftelijk verzoek van beide rekeninghouders kan het
en/of karakter van de rekening worden hersteld. Alsdan
zullen eventuele volmachten herleven;
d iedere rekeninghouder is hoofdelijk aansprakelijk voor
een debetsaldo op de effectenrekening;
e de erkenning van het tegoed op de effectenrekening
door één rekeninghouder is bindend voor alle
rekeninghouders, behoudens tegenbewijs;
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iedere rekeninghouder heeft aan iedere
mederekeninghouder de bevoegdheid verleend
om mede namens hem alle mededelingen en
aanzeggingen die de bank met betrekking tot de
effectenrekening doet, te ontvangen en daarvan kennis
te nemen. Iedere rekeninghouder is bevoegd om mede
namens iedere mederekeninghouder aan de bank
mededelingen te doen;
de bank behoudt zich het recht voor in bijzondere
gevallen, zulks naar het oordeel van de bank, de
medewerking van ieder der rekeninghouders te
verlangen;
iedere rekeninghouder vrijwaart de bank tegen alle
aanspraken die tegen haar worden ingesteld, door wie
dan ook, met betrekking tot de rekening als gevolg
van de betaling van enig bedrag of van iedere andere
handeling overeenkomstig de instructie van een der
rekeninghouders;
in geval van afstand door de bank van haar
vorderingsrecht jegens een van de rekeninghouders
behoudt de bank zich uitdrukkelijk alle rechten voor en
blijft de overige rekeninghouder, c.q. blijven de overige
rekeninghouders hoofdelijk voor zijn/hun verplichting
jegens de bank aansprakelijk.
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De rekeninghouder kan aan een derde schriftelijk
volmacht verlenen om over een tegoed op de rekening te
beschikken. Een volmacht eindigt:
a door herroeping door de rekeninghouder die de
volmacht (mede) heeft verleend;
b door opzegging door de gevolmachtigde. Herroeping
en opzegging is eerst van kracht, nadat de bank
daarvan schriftelijk in kennis is gesteld; en
c bij overlijden, onder curatelenstelling of faillissement
van de rekeninghouder.
De rekeninghouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor
handelingen, binnen de grenzen van de volmacht, door de
gevolmachtigde verricht.

Artikel 4

Artikel 8
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De bank zal de persoonsgegevens zorgvuldig behandelen
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Door het openen van een effectenrekening geeft de
rekeninghouder de bank, respectievelijk een tot de ASR
groep behorende rechtspersoon, bij voorbaat toestemming
zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van het
aangaan en uitvoeren van financiële diensten en het beheren
van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de
voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van
activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
De persoonsgegevens van de rekeninghouder zullen op
een zodanige wijze worden verwerkt, dat zijn privacy zoveel
mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.
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De bank bepaalt de rente die over het geldtegoed op de
effectenrekening wordt vergoed. In het bijzonder geldt dat
de bank de rente afhankelijk kan stellen van de hoogte van
de op de effectenrekening aangehouden tegoeden en de
aard en gebruik van de effectenrekening. De bank heeft het
recht de rentepercentages en renteberekeningsmethoden
met onmiddellijke ingang te wijzigen.
Bij de berekening van de rente geldt dat het jaar gesteld
wordt op 360 dagen en de maand op 30 dagen.
Per 1 januari van ieder kalenderjaar wordt de rente over het
voorgaande kalenderjaar berekend en vervolgens bij het
geldtegoed op de effectenrekening bijgeschreven.
Bij opheffing van de effectenrekening wordt de alsdan
verschuldigde rente over het geldtegoed vergoed.

Artikel 5

Meer informatie over hoe a.s.r. met persoonsgegevens omgaat
lees je in de privacyverklaring van ASR Nederland N.V. Te
raadplegen via https://asrnederland.nl/privacyverklaring
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Een debetstand op de effectenrekening is niet toegestaan.
Onverminderd het bepaalde in het eerst lid van dit artikel is
de bank gerechtigd over een debetsaldo rente in rekening
te brengen.
De rekeninghouder is in verzuim, indien hij niet op eerste
aanmaning van de bank terstond een tekort op de
effectenrekening aanzuivert.

Artikel 6

De bank kan ter zake het beschikken over een gedeelte
van of over het gehele tegoed op de effectenrekening een
aankondigingstermijn verlangen.

Artikel 7
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Stortingen op en onttrekkingen van het geldtegoed kunnen
uitsluitend giraal plaatsvinden en uitsluitend via de door
de rekeninghouder vooraf opgegeven tegenrekening.
Over het geldtegoed kan zonder opnamekosten
worden beschikt. Per rekeninghouder kan slechts één
tegenrekening worden opgenomen.
Indien de rekeninghouder over de effectenrekening wenst
te beschikken, dient hij ter zake op eigen naam bij een bank
is Iban discriminatie een betaalrekening aan te houden en
gebruik te maken van voor girale beschikking vastgestelde
formulieren of, indien van toepassing, het internet.

Wijzigingen in de voorwaarden kunnen met onmiddellijke
ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen
ten nadele van rekeninghouder pas zullen ingaan 30 dagen
nadat rekeninghouder van deze wijzigingen in kennis is gesteld.
Binnen deze termijn van 30 dagen kan rekeninghouder de
effectenrekening opheffen overeenkomstig het bepaalde in de
alsdan geldende voorwaarden.

Artikel 10

Indien de bank echter op nadrukkelijk verzoek van
de rekeninghouder rekeningafschriften voor de
effectenrekening(en) niet naar het adres van de rekeninghouder
verzendt, maar dat deze stukken worden verzonden naar een
afwijkend verzendadres, zijnde niet het feitelijk adres van de
rekeninghouder, aldus genoemde artikelen 19 en 20 van de
Algemene Bankvoorwaarden deels toepassing missen, verklaart
de rekeninghouder hierbij jegens de bank:
1 dat de rekeninghouder alle risico’s en nadelen die voor
hem/haar zouden kunnen ontstaan door de verzending
van de in de considerans bedoelde stukken naar een ander
adres dan het adres van de rekeninghouder, geheel voor
zijn/haar rekening neemt;
2 dat in afwijking van het bepaalde in artikel 20 van
de Algemene Bankvoorwaarden de inhoud van de
in de considerans bedoelde stukken gelden als te
zijn goedgekeurd door de rekeninghouder, tenzij de
rekeninghouder binnen twee maanden vanaf het moment
dat deze stukken door de bank voor de rekeninghouder
beschikbaar werden gehouden, gemotiveerd heeft betwist,
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet zijdens de
bank, in welk geval de oorspronkelijke tekst van artikel 20
van de Algemene Bankvoorwaarden onverkort geldt.
Indien de rekeninghouder de bank verzoekt een afwijkend

verzendadres te hanteren en de rekeninghouder heeft
meerdere effectenrekeningen, geldt een dergelijk verzoek
voor alle effectenrekeningen die op zijn naam staan.

Artikel 11

Klachten over het product of de dienstverlening kunnen
schriftelijk, onder vermelding van naam, adres, woonplaats
en effectenrekeningnummer, worden ingediend bij ASR
Klachtenservice (Postbus 2072, 3500 HB Utrecht). Hiervoor kan
ook gebruik worden gemaakt van het klachtenformulier op de
website www.asr.nl.
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de
rekeninghouder deze binnen drie maanden nadat daarop een
definitieve reactie van ASR is ontvangen, voorleggen aan de
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, Telefoon: 0900-fklacht
ofwel 0900-3552248. Indien geen gebruik wordt gemaakt van
deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, kan het geschil
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12

Artikel 14

Bij het openen van een effectenrekening wordt door de
bank, naast een exemplaar van dit Algemeen reglement
Geldtegoeden Effectenrekeningen, de Voorwaarden
Effectenbemiddeling ASR Bank, de Voorwaarden ASR
Effectenrekening, de Rekeningspecificaties en de Algemene
Voorwaarden Internetgebruik ASR Bank N.V., tevens een
exemplaar van de Algemene Bankvoorwaarden verstrekt.
De Algemene Bankvoorwaarden zijn van toepassing op de
effectenrekening, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is
afgeweken.

Artikel 15

Op deze overeenkomst van de effectenrekening is Nederlands
recht van toepassing. Indien enige bepaling van dit reglement
nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van
dit reglement volledig van kracht blijven en zal de bank nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht
worden genomen.

Alle communicatie tussen de bank en de rekeninghouder vindt
plaats in de Nederlandse taal.
Artikel 13

ASR Bank N.V. biedt alleen “execution only”-dienstverlening
aan en onthoudt zich daarbij van het geven van advies. Om
deze reden is de passendheid en/of geschiktheid van de
effectenrekening, noch de effecten waarin de Rekeninghouder
belegt, niet beoordeeld.

ASR Bank N.V. heeft een bankvergunning van De
Nederlandsche Bank N.V. en is als financiële dienstverlener
opgenomen in het register van de Stichting Autoriteit
Financiële Markten onder nummer 12000044. ASR Bank
N.V. treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent
beleggingsdiensten, zonder daarbij als adviseur op te treden.

