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Artikel 1 – Toepasselijkheid
De ABV gelden voor alle producten en diensten en de hele relatie tussen u 
en ons. Regels die speciaal voor een product of dienst gelden, vindt u in de 
daarvoor geldende overeenkomst of de daarbij behorende bijzondere voor-
waarden. 
1.   In deze Algemene Bankvoorwaarden (ABV) staan basisregels waaraan 

wij ons moeten houden en u ook. Deze gelden voor alle producten en 
diensten die u van ons afneemt of zal afnemen en de hele relatie die u 
met ons heeft of zal hebben. Het gaat hier om rechten en verplichtingen 
van u en van ons. 

2.   Voor onze dienstverlening sluit u een of meer overeenkomsten met ons 
voor producten of diensten die u bij ons afneemt. Als er in de overeen-
komst een bepaling staat die strijdig is met de ABV, gaat die voor op de 
ABV. 

3.   Als u voor een product of dienst een overeenkomst sluit, kunnen er bij de 
overeenkomst bijzondere voorwaarden horen. In die bijzondere voor-
waarden staan regels die speciaal gelden voor dat product of die dienst. 
Een voorbeeld van bijzondere voorwaarden: 

  Het kan zijn dat u een overeenkomst sluit om een betaalrekening te 
openen. Bij die overeenkomst kunnen dan bijzondere voorwaarden voor 
betalen horen. 

  Als er in de bijzondere voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met 
de ABV, gaat die voor op de ABV. Maar als u een consument bent, kan 
die bepaling geen rechten of bescherming verminderen die de ABV aan 
u toekennen. 

4.  Verder geldt: 
 a)   Het kan zijn dat u zelf ook algemene voorwaarden gebruikt (bijvoor-

beeld als u een onderneming heeft). Dan gelden de ABV en niet uw 
eigen algemene voorwaarden. Uw eigen algemene voorwaarden gel-
den alleen als wij dat schriftelijk met u afspreken. 

 b)   Het kan zijn dat u (ook) een relatie heeft met een buitenlandse vesti-
ging van ons. Deze kan lokale voorwaarden hebben, bijvoorbeeld 
omdat die beter aansluiten bij de wetgeving die in dat land geldt. Als 
er in die lokale voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met een 
bepaling in de ABV of een bepaling in de Nederlandse bijzondere 
voorwaarden, dan gaan op dat punt de lokale voorwaarden voor.

Artikel 2 – Zorgplicht
Wij hebben een zorgplicht. U bent ook zorgvuldig tegenover ons en u mag 
van onze dienstverlening geen misbruik maken.
1.   Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed 

mogelijk rekening met uw belangen. Dit doen wij op een manier die 
aansluit bij de aard van de dienstverlening. Deze belangrijke regel geldt 
altijd. Andere regels in de ABV of in de voor producten of diensten gel-
dende overeenkomsten en de daarbij behorende bijzondere voorwaar-
den kunnen dit niet veranderen.   
Wij streven naar begrijpelijke producten en diensten. Ook streven wij 
naar begrijpelijke informatie over die producten en diensten en de risi-
co’s ervan. 

2.   U bent zorgvuldig tegenover ons en houdt zo goed mogelijk rekening 

met onze belangen. U werkt eraan mee dat wij onze dienstverlening 
correct kunnen uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen. 
Hiermee bedoelen wij niet alleen onze verplichtingen tegenover u, maar 
bijvoorbeeld ook verplichtingen die wij in verband met onze dienstverle-
ning aan u hebben tegenover toezichthouders of fiscale of andere (nati-
onale, internationale of supranationale) autoriteiten. U geeft ons, als wij 
daarom vragen, de informatie en documentatie die wij daarvoor nodig 
hebben. Als het u duidelijk moet zijn dat wij die informatie of documenta-
tie nodig hebben, geeft u die uit uzelf.   
U mag onze diensten of producten alleen gebruiken waarvoor ze zijn 
bedoeld en hiervan geen misbruik (laten) maken. Denkt u bij misbruik 
bijvoorbeeld aan strafbare feiten of activiteiten die schadelijk zijn voor 
ons of onze reputatie of die de werking en betrouwbaarheid van het 
financiële stelsel kunnen schaden.

Artikel 3 – Activiteiten en doeleinden
Wij vragen u om informatie om misbruik te voorkomen en risico’s te beoor-
delen. 
1.   Banken hebben een sleutelrol in het nationale en internationale finan-

ciële stelsel. Helaas wordt onze dienstverlening soms misbruikt, bijvoor-
beeld voor het witwassen van geld. Wij willen misbruik voorkomen en 
moeten dit volgens de wet ook doen. Wij hebben hiervoor informatie van 
u nodig. De informatie kan bijvoorbeeld ook nodig zijn voor de beoorde-
ling van onze risico’s of het goede verloop van onze dienstverlening. 
Daarom informeert u ons, als wij dat vragen, in ieder geval over:   
a) uw activiteiten en doelen   
b) waarom u een product of dienst van ons afneemt of wilt afnemen  
c)  hoe u bent gekomen aan geld, waardepapieren of andere zaken die 

u bij of via ons onderbrengt.  
  Ook verstrekt u ons alle informatie die wij nodig hebben om te bepalen 

in welk(e) land(en) u fiscaal inwoner bent. 
2.   U werkt eraan mee dat wij de informatie kunnen controleren. Bij het 

gebruik van de informatie houden wij ons aan de geldende privacyregel-
geving.

Artikel 4 – Niet-openbare informatie 
Niet-openbare informatie hoeven wij niet te gebruiken. 
1.   Bij onze dienstverlening aan u kunnen wij gebruikmaken van informatie 

die wij van u krijgen. Ook mogen wij bijvoorbeeld informatie gebruiken 
die openbaar is. Openbare informatie is informatie waarmee iedereen 
bekend kan zijn, bijvoorbeeld omdat die informatie in de krant staat of op 
het internet. 

2.   Het kan zijn dat wij buiten onze relatie met u informatie hebben die niet 
openbaar is. U mag niet van ons verlangen dat wij deze informatie 
gebruiken voor onze dienstverlening aan u. Deze informatie kan vertrou-
welijk of koersgevoelig zijn.   
Een voorbeeld:   
Het kan zijn dat bij ons vertrouwelijk bekend is dat het met een beurs- 
genoteerde onderneming financieel slecht of juist heel goed gaat.Wij 
mogen die informatie dan niet gebruiken bij een beleggingsadvies aan u.

Algemene Bankvoorwaarden 2017

Wij zijn ons als bank bewust van onze maatschappelijke functie. Wij willen een betrouwbare, dienstbare en transparante bank zijn. Daarom houden 
wij zo goed mogelijk rekening met de belangen van al onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, andere kapitaalverschaffers en de samenle-
ving als geheel.
Deze Algemene Bankvoorwaarden (ABV) zijn in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond opgesteld. Dit 
is gebeurd in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ook is er overleg geweest met VNO-
NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers.
De ABV zijn in gebruik vanaf 1 maart 2017. De tekst is op 29 augustus 2016 door de Nederlandse Vereniging van Banken neergelegd onder nummer 
60/2016 bij de griffie van de rechtbank in Amsterdam.
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Artikel 5 – Inschakeling derden
Wij mogen anderen inschakelen. Als wij dit doen, moeten wij zorgvuldig te 
werk gaan.
1.   Wij mogen bij onze dienstverlening anderen inschakelen en werkzaam-

heden uitbesteden. Als wij dit doen bij de uitvoering van een overeen-
komst met u, dan verandert hierdoor niet dat wij uw aanspreekpunt en 
contractspartij zijn. 

 Een paar voorbeelden: 
 a)   Zaken, waardepapieren, effecten of financiële instrumenten kunnen 

wij door een ander laten bewaren. Wij mogen dit namens u of op 
eigen naam doen. 

 b)  Bij de uitvoering van het betalingsverkeer zijn ook anderen betrokken.
  Wij kunnen anderen ook inschakelen bij onze bedrijfsvoering, bijvoor-

beeld om onze systemen te laten functioneren. 
2.   Het kan zijn dat u ons een volmacht geeft voor één of meer bepaalde 

rechtshandelingen. Met die volmacht kunnen wij deze rechtshandelin-
gen namens u verrichten. U bent dan daaraan gebonden. Voor volmach-
ten die wij van u hebben geldt in ieder geval: 

 a)   Als bij de uitvoering een wederpartij betrokken is, mogen wij ook zelf 
als wederpartij optreden. 

  Een voorbeeld: 
   Wij hebben uw volmacht om onder andere tegoeden die u bij ons 

heeft, aan onszelf te verpanden (zie artikel 24 lid 1 ABV). Als wij die 
volmacht gebruiken, verpanden wij uw tegoeden namens u aan ons. 

 b)   Wij mogen de volmacht ook doorgeven aan een ander. Die ander kan 
dan de volmacht gebruiken. Wij zijn zorgvuldig bij de keuze van de 
ander aan wie wij de volmacht doorgeven. 

 c)   Als onze onderneming (gedeeltelijk) wordt voortgezet door een ander, 
bijvoorbeeld als gevolg van fusie of splitsing, dan kan die ander ook 
van de volmacht gebruik maken. 

3.   Wij kiezen anderen die wij inschakelen met de nodige zorgvuldigheid. 
Heeft u zelf een ander ingeschakeld of aangewezen, dan zijn de gevol-
gen van die keuze voor u. 

Artikel 6 – Risico van verzendingen
Voor wie is het risico van verzendingen? 
1.   Het kan zijn dat wij in uw opdracht geld verzenden of financiële instru-

menten (zoals aandelen of obligaties). Het risico van verloren gaan of 
beschadiging van de verzending is dan voor ons. Als de verzending bij-
voorbeeld verloren gaat, vergoeden wij u de waarde. 

2.   Het kan ook zijn dat wij in uw opdracht andere zaken of waardepapieren 
verzenden, zoals een eigendomsbewijs van bepaalde goederen (bijvoor-
beeld een cognossement). Het risico van verloren gaan of beschadiging 
van de verzending is dan voor u. Veroorzaken wij echter schade doordat 
wij onzorgvuldig te werk gaan bij de verzending, dan komt die schade 
voor onze rekening. 

Artikel 7 – Informatie over u en uw vertegenwoordiger
Wij hebben gegevens nodig over u en uw vertegenwoordiger. Wijzigingen 
geeft u aan ons door.
1.  Informatie 
  Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Als wij daarom vra-

gen geeft u ons onder meer de volgende informatie: 
 a) Informatie over natuurlijke personen 
   i.  voor- en achternamen, geboortedatum, woonplaats en burgerser-

vicenummer. U werkt mee aan de controle van uw identiteit door 
ons een geldig identiteitsbewijs te laten zien dat wij hiervoor 
geschikt vinden, zoals een paspoort. 

  ii.  burgerlijke staat en huwelijks- of partnerschapsgoederenregime. 
Van die informatie kan afhangen of u voor bepaalde handelingen 
elkaars toestemming nodig heeft of dat u eventueel gemeen-
schappelijk vermogen heeft waarop vorderingen verhaalbaar zijn. 

 b)  Informatie over zakelijke klanten   
rechtsvorm, inschrijvingsnummer in het Handelsregister en/of andere 
registers, statutaire vestigingsplaats, BTW-nummer, inzicht in de 
eigendoms- en zeggenschapsstructuur. 

  U werkt eraan mee dat wij deze informatie kunnen controleren. Wij 
gebruiken deze informatie bijvoorbeeld voor de nakoming van wettelijke 
verplichtingen of voor onze dienstverlening aan u. 

  Ook over uw vertegenwoordiger kunnen wij deze informatie nodig heb-
ben. Uw vertegenwoordiger moet die informatie aan ons geven en eraan 
meewerken dat wij deze informatie kunnen controleren. Die vertegen-
woordiger kan bijvoorbeeld zijn: 

 a)   een wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (meestal moe-
der/vader) 

 b)  een gevolmachtigde 
 c)  een bestuurder van een rechtspersoon.  
2.  Wijzigingen doorgeven 
  Veranderingen in gegevens over u en uw vertegenwoordiger moeten 

meteen aan ons worden doorgegeven. Dit is belangrijk voor de uitvoe-
ring van onze wettelijke verplichtingen en onze dienstverlening aan u. 

  Het kan ook zijn dat u eerst geen vertegenwoordiger nodig heeft voor uw 
bankzaken, maar later wel. Dit moet dan meteen aan ons worden door-
gegeven. 

 Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende situaties:
 a)  uw vermogen komt onder bewind
 b)  u komt onder curatele
 c)  u komt in een schuldsaneringsregeling, krijgt (voorlopige) surseance 

van betaling of gaat failliet, of
 d)   u kunt om een andere reden niet zelf alle rechtshandelingen (onaan-

tastbaar) verrichten.
3.  Opslaan van informatie
  Wij mogen de informatie registreren en bewaren. Soms zijn wij daartoe 

zelfs verplicht. Ook mogen wij van de documenten waaruit deze informa-
tie blijkt, bijvoorbeeld een paspoort, een kopie maken voor onze admi-
nistratie. Wij houden ons hierbij aan de geldende privacyregelgeving.

Artikel 8 – Handtekening
Waarom willen wij een voorbeeld van uw handtekening?
1.   Het kan nodig zijn dat u uw handtekening gebruikt om uw akkoord te 

geven aan een opdracht of een andere handeling die u met ons verricht. 
Er zijn handgeschreven handtekeningen en elektronische handtekenin-
gen. Om uw handgeschreven handtekening te kunnen herkennen, willen 
wij weten hoe deze eruit ziet. Wij kunnen u vragen om een voorbeeld 
van uw handgeschreven handtekening en daarbij nadere aanwijzingen 
geven. U voldoet dan hieraan. Dit geldt ook voor uw vertegenwoordiger. 

2.   Wij mogen op het voorbeeld van uw handtekening afgaan, totdat u ons 
meedeelt dat uw handtekening is veranderd. Dit geldt ook voor de hand-
tekening van uw vertegenwoordiger. 

3.   Het kan zijn dat u of uw vertegenwoordiger in verschillende rollen tege-
nover ons optreedt. Het is namelijk mogelijk zelf klant te zijn en daar-
naast vertegenwoordiger van een of meer anderen. Zo kan het zijn dat u 
zelf als klant een betaalrekening bij ons heeft en u daarnaast van een 
andere klant een volmacht heeft om van zijn betaalrekening betalingen 
te doen. Als u of uw vertegenwoordiger in de ene rol een voorbeeld van 
uw handtekening aan ons geeft, geldt dit voorbeeld ook in alle andere 
rollen waarin u of uw vertegenwoordiger met ons handelt. 

Artikel 9 – Vertegenwoordiging en volmacht
U kunt zich door iemand laten vertegenwoordigen maar wij kunnen hieraan 
regels stellen. Wijzigingen geeft u meteen door. U en uw vertegenwoordiger 
houden elkaar op de hoogte.
1.  Vertegenwoordiging
  U kunt zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde of andere 

vertegenwoordiger. Wij kunnen regels en beperkingen stellen aan verte-
genwoordiging. Denkt u bijvoorbeeld aan regels over vorm en inhoud 
van een volmacht. Als uw vertegenwoordiger namens u handelt, bent u 
daaraan gebonden.  

  Wij zijn niet verplicht om met uw vertegenwoordiger te (blijven) handelen. 
Het kan zijn dat wij dit weigeren, bijvoorbeeld wegens: 

 a)   bezwaar tegen de persoon van de vertegenwoordiger (bijvoorbeeld 
omdat deze zich misdraagt) 
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 b)   twijfel over de geldigheid of de inhoud van de vertegenwoordigings-
bevoegdheid. 

  Uw gevolmachtigde mag zijn volmacht niet doorgeven aan een ander, 
tenzij wij dit goedvinden. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld te voorkomen 
dat uw rekening verkeerd kan worden gebruikt. 

2.  Wijziging in vertegenwoordiging 
  Als de bevoegdheid van uw vertegenwoordiger (of diens vertegenwoor-

diger) verandert of niet (meer) bestaat, deelt u dit meteen schriftelijk aan 
ons mee. Zolang wij deze mededeling niet van u hebben ontvangen, 
mogen wij aannemen dat die bevoegdheid ongewijzigd bestaat. U mag 
er niet van uitgaan dat wij op andere wijze, bijvoorbeeld via openbare 
registers, te weten komen dat de bevoegdheid is veranderd of niet 
(meer) bestaat.   
Na uw mededeling dat de bevoegdheid van uw vertegenwoordiger is 
veranderd of niet (meer) bestaat, hebben wij enige tijd nodig om onze 
dienstverlening hierop aan te passen. Het kan zijn dat uw vertegenwoor-
diger voor of enige tijd na die mededeling nog een opdracht had gege-
ven. Als de uitvoering daarvan redelijkerwijs niet is te voorkomen, dan 
bent u daaraan gebonden. 

3.   Uw vertegenwoordiger houdt zich aan dezelfde regels als u. U infor-
meert elkaar. 

  Alle regels die voor u gelden in uw relatie met ons, gelden ook voor uw 
vertegenwoordiger. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw vertegen-
woordiger zich daaraan houdt. Ook moeten u en uw vertegenwoordiger 
elkaar steeds goed blijven informeren over alles wat er in uw relatie met 
ons van belang kan zijn. 

 Een voorbeeld: 
  Uw vertegenwoordiger heeft een bankpas waarvan hij of zij namens u 

gebruik kan maken. Die vertegenwoordiger moet zich dan aan dezelfde 
veiligheidsvoorschriften houden als u. Als wij deze voorschriften aan u 
bekendmaken, geeft u deze meteen aan uw vertegenwoordiger door. 

Artikel 10 – Persoonsgegevens
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
1.  Wij mogen persoonsgegevens van u en uw vertegenwoordiger verwer-

ken. Dit geldt ook voor gegevens over producten en diensten die u van 
ons afneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven 
over een bepaald iemand. Denkt u bijvoorbeeld aan gegevens zoals uw 
geboortedatum, adres of geslacht. Verwerken van persoonsgegevens 
betekent onder meer verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan. 

  Als wij met andere rechtspersonen een groep vormen, mogen de gege-
vens worden uitgewisseld en verwerkt binnen deze groep. Wij mogen 
persoonsgegevens ook uitwisselen met anderen die wij inschakelen bij 
onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze dienstverlening. Denkt u 
bijvoorbeeld aan anderen die wij inschakelen om onze systemen te laten 
functioneren of bij het uitvoeren van het betalingsverkeer. 

 Wij houden ons hierbij aan wet- en regelgeving en onze gedragscodes. 
2.   Uitwisseling van gegevens kan meebrengen dat er gegevens terechtko-

men in landen waar persoonsgegevens minder worden beschermd dan 
in Nederland. 

  Bevoegde autoriteiten van landen waar persoonsgegevens zich tijdens 
of na verwerking bevinden, kunnen naar die gegevens een onderzoek 
instellen. 

Artikel 11 (Beeld- en geluid-)opnamen 
Maken wij beeld-/geluidopnamen van u? 
1.   Soms maken wij beeld- en/of geluidopnamen bij onze dienstverlening. 

Het kan zijn dat u daarop voorkomt. Als wij opnamen maken, houden wij 
ons daarbij aan wet- en regelgeving en onze gedragscodes. Wij maken 
bijvoorbeeld opnamen voor: 

 a)  Een goede bedrijfsvoering en kwaliteitsbewaking   
Wij kunnen bijvoorbeeld telefoongesprekken opnemen voor scholing 
van onze werknemers. 

 b) Bewijslevering  
  Wij kunnen bijvoorbeeld een opname maken van: 
  i. een opdracht die u ons telefonisch geeft, of 

  ii.  de telefonische melding die u aan ons doorgeeft van verlies of dief-
stal van uw bankpas. 

 c) Criminaliteitsbestrijding 
  Een voorbeeld: beeldopnamen bij geldautomaten. 
2.   Als u recht heeft op een kopie van een beeld- en/of geluidopname of een 

uitgeschreven tekst van een geluidopname, geeft u ons eerst de infor-
matie die ons helpt om de opname terug te vinden. Denkt u hierbij aan 
de plaats, datum en tijd van de opname. 

Artikel 12 – Continuïteit in dienstverlening
Wij proberen te zorgen voor voorzieningen die goed werken. Storingen en 
onderbrekingen kunnen zich echter voordoen.
Onze dienstverlening is afhankelijk van (technische) voorzieningen zoals 
apparatuur, computers, software, systemen, netwerken en internet. Wij pro-
beren ervoor te zorgen dat die voorzieningen goed werken. Wat mag u hier-
van verwachten? Niet dat er nooit een storing of onderbreking is. Helaas zijn 
die niet altijd te voorkomen. Wij hebben daar ook niet altijd zelf invloed op. 
Soms zal een (korte) onderbreking in de dienstverlening nodig zijn voor 
werkzaamheden zoals onderhoud. Wij streven ernaar, binnen redelijke gren-
zen, storingen en onderbrekingen te vermijden of anders binnen redelijke tijd 
met een oplossing te komen. 

Artikel 13 – Overlijden klant 
Na uw overlijden. 
1.   Wanneer u bent overleden, moet dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan 

ons worden doorgegeven, bijvoorbeeld door een familielid.   
Het kan zijn dat u voor uw overlijden ons nog een opdracht heeft gege-
ven. Denkt u bijvoorbeeld aan een betaalopdracht. Totdat wij het schrif-
telijk bericht van uw overlijden hebben ontvangen, mogen wij opdrach-
ten van u of uw vertegenwoordiger blijven uitvoeren. Na het 
overlijdensbericht hebben wij nog enige tijd nodig om onze dienstverle-
ning hierop aan te passen. Hierdoor kan het gebeuren dat wij een 
opdracht die wij voor of enige tijd na het overlijdensbericht ontvangen, 
toch nog (blijven) uitvoeren. Uw nalatenschap is daaraan gebonden als 
de uitvoering redelijkerwijs niet meer was te voorkomen. 

2.   Als wij om een verklaring van erfrecht vragen, moet degene die namens 
uw nalatenschap optreedt ons die geven. Deze verklaring van erfrecht 
moet zijn opgesteld door een Nederlandse notaris. Afhankelijk van de 
omvang van de nalatenschap en andere factoren kunnen ook andere 
documenten of informatie voor ons voldoende zijn. 

3.   Het kan zijn dat u meer dan één erfgenaam heeft. Aan informatieverzoe-
ken van afzonderlijke erfgenamen hoeven wij niet te voldoen. Denkt u 
hierbij bijvoorbeeld aan informatie over betalingen via uw rekening. 

4.   Het kan zijn dat nabestaanden niet weten waar de overledene rekenin-
gen aanhield. Zij kunnen dan voor informatie terecht bij het digitale loket 
dat banken gezamenlijk hiervoor hebben ingericht op de website van de 
Nederlandse Vereniging van Banken of een andere daarvoor in te rich-
ten voorziening. 

Artikel 14 – Berichten aan de klant
Waarheen sturen wij berichten voor u?
1.  Verschillende mogelijkheden om met u te communiceren
  Wij kunnen op verschillende manieren met u communiceren. Denkt u 

bijvoorbeeld aan post, telefoon, e-mail of internetbankieren.
2.  Post
  U zorgt ervoor dat wij steeds uw correcte adresgegevens hebben. Zo 

kunnen wij voor u bestemde verklaringen, berichten, opgaven, docu-
menten en andere informatie naar het juiste adres sturen. Uw adreswij-
ziging geeft u zo snel mogelijk aan ons door.

  Als uw adres door uw toedoen niet (meer) bij ons bekend is, mogen wij 
op uw kosten (laten) onderzoeken wat uw adres is. Als uw adres niet 
(meer) bij ons bekend is, mogen wij documenten, verklaringen en 
andere informatie op ons eigen adres voor u achterlaten. Deze gelden 
dan als door u ontvangen. 

  Het kan zijn dat u samen met een of meer anderen een product of dienst 
van ons afneemt. Post voor gezamenlijke klanten sturen wij naar het ons 
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opgegeven adres. Als gezamenlijke klanten het er samen niet (meer) 
over eens zijn naar welk adres wij de post moeten sturen, dan bepalen 
wij zelf naar welk van hun adressen wij de post sturen.

3.  Internetbankieren
  Als u internetbankieren bij ons heeft, kunnen wij daar verklaringen, 

berichten, opgaven, documenten en andere informatie voor u plaatsen. 
U zorgt ervoor dat u die berichten zo spoedig mogelijk leest.

  Met internetbankieren bedoelen wij in de ABV de elektronische omge-
ving die wij voor u hebben ingericht als beveiligd communicatiekanaal 
tussen u en ons. Denkt u bij internetbankieren ook aan mobielbankieren 
en (andere) voor uw bankdiensten overeengekomen apps of vergelijk-
bare functionaliteiten.

4.  E-mail
  Het kan zijn dat wij met u afspreken dat wij u per e-mail berichten. In dat 

geval zorgt u ervoor dat u dit bericht zo spoedig mogelijk leest. 

Artikel 15 – Nederlandse taal
In welke taal communiceren wij met u en wanneer is er een vertaling nodig?
1.   De communicatie tussen u en ons gaat in het Nederlands. Dit is anders 

als wij daarover met u een andere afspraak maken. Zo wordt in het inter-
nationale zakelijke bankverkeer vaak voor het Engels gekozen.

2.   Als u een document voor ons heeft in een andere taal dan het Neder-
lands, mogen wij een vertaling verlangen in het Nederlands. Een verta-
ling in een andere taal is alleen toegestaan als wij daarmee akkoord zijn. 
De kosten van het maken van de vertaling zijn voor u. De vertaling moet 
worden gemaakt door:

 a)   een vertaler die in Nederland is beëdigd voor de taal van het docu-
ment, of

 b)  iemand anders die wij daarvoor geschikt vinden.

Artikel 16 – Gebruik van communicatiemiddelen
Zorgvuldigheid en veiligheid bij communicatie.
Om te voorkomen dat er met communicatie iets fout gaat, gaat u veilig en 
zorgvuldig om met communicatiemiddelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u 
uw computer of andere apparatuur zo goed mogelijk beveiligt tegen virussen, 
schadelijke software (malware, spyware) en ander misbruik.

Artikel 17 – Gegevens en opdrachten
Gegevens die wij van u nodig hebben voor onze dienstverlening.
1.   Voor de uitvoering van onze dienstverlening hebben wij informatie van u 

nodig. Als wij daarom vragen, geeft u die aan ons. Het kan ook zijn dat 
wij u niet om informatie vragen, maar dat u behoort te begrijpen dat wij 
die nodig hebben. Ook die informatie geeft u ons dan.

 Een voorbeeld:
  Stel u heeft voor uw beleggingen een beleggersprofiel. Als er iets veran-

dert waardoor financiële risico’s minder acceptabel voor u zijn, moet u 
zelf uw beleggersprofiel laten aanpassen.

2.   Uw opdrachten, mededelingen en andere verklaringen moeten tijdig, dui-
delijk, volledig en juist zijn. Als u bijvoorbeeld een betaling wilt laten uit-
voeren, vermeldt u het juiste rekeningnummer van de rekening waar de 
betaling naartoe moet.

  Wij kunnen nadere regels stellen voor uw opdrachten, mededelingen of 
andere verklaringen van u aan ons. Als wij dit doen, leeft u die na. Als wij 
bijvoorbeeld een formulier of communicatiemiddel voorschrijven, ge- 
bruikt u dat.

3.   Opdrachten die niet aan onze regels voldoen, hoeven wij niet uit te voe-
ren. Wij kunnen de uitvoering dan weigeren of uitstellen. Wij stellen u 
daarvan op de hoogte.

  In bijzondere gevallen mogen wij een opdracht of gevraagde dienst wei-
geren, ook al is aan alle eisen voldaan. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan 
het geval dat wij een vermoeden van misbruik hebben. 

Artikel 18 – Bewijskracht en bewaartermijn bankadministratie
Onze bankadministratie levert volledig bewijs op maar u mag tegenbewijs 
leveren.
1.   Wij administreren de rechten en verplichtingen die u heeft of zal hebben 

in uw relatie met ons. Hieraan worden wettelijk hoge eisen gesteld. 
Onze administratie geldt in relatie met u als volledig bewijs, maar 
uiteraard mag u aantonen dat dit bewijs niet klopt. 

2.   De wet schrijft voor hoe lang wij onze administratie moeten bewaren. Na 
afloop van de wettelijke bewaartermijnen mogen wij de administratie 
vernietigen. 

Artikel 19 – Controle opgaven en uitvoering opdrachten, melden fouten 
en eerder verstrekte gegevens 
U moet onze opgaven en de uitvoering van opdrachten controleren en fou-
ten melden. Regeling voor eerder verstrekte gegevens. 
1.   Controle van gegevens en van de uitvoering van opdrachten 
  Als u internetbankieren bij ons heeft, mogen wij onze opgaven aan u 

doen door deze in internetbankieren te plaatsen. Denkt u bij opgaven 
bijvoorbeeld aan bevestigingen, rekeningoverzichten, boekingen of 
andere gegevens. Opgaven die wij voor u in internetbankieren plaatsen, 
controleert u zo spoedig mogelijk op fouten zoals een onjuistheid of een 
onvolledigheid. Met internetbankieren bedoelen wij in de ABV de elekt-
ronische omgeving die wij voor u hebben ingericht als beveiligd commu-
nicatiekanaal tussen u en ons. Denkt u bij internetbankieren ook aan 
mobielbankieren en (andere) voor uw bankdiensten overeengekomen 
apps of vergelijkbare functionaliteiten.   
Ook schriftelijke opgaven die u van ons ontvangt, controleert u zo spoe-
dig mogelijk op fouten zoals een onjuistheid of een onvolledigheid. Als 
datum van verzending van een opgave geldt de datum waarop dit 
volgens onze administratie is gebeurd. Die datum kan bijvoorbeeld  
blijken uit een kopie van de opgave of een verzendlijst.   
U controleert of wij uw opdrachten juist en volledig uitvoeren. Dit doet u 
zo spoedig mogelijk. Hetzelfde geldt voor opdrachten die uw vertegen-
woordiger namens u geeft.  

2.   Fouten melden en schade beperken   
Voor fouten die wij bij de uitvoering van onze dienstverlening maken, 
geldt:  

 a)   Als u een fout ontdekt (bijvoorbeeld in een opgave), moet u dit 
meteen aan ons melden. Dit is belangrijk omdat de fout dan vaak 
eenvoudiger kan worden gecorrigeerd en schade mogelijk kan wor-
den voorkomen. Bovendien neemt u alle redelijke maatregelen om te 
voorkomen dat die fout (verdere) schade kan veroorzaken.  
Een voorbeeld:   
U heeft ons opdracht gegeven om 1.000 aandelen van u te verkopen 
en ziet dat wij er maar 100 hebben verkocht. Als u wilt dat uw 
opdracht alsnog volledig wordt uitgevoerd, dan meldt u dit meteen 
aan ons. Wij kunnen de resterende 900 dan voor u verkopen. Zo kan 
schade door koersdaling mogelijk worden voorkomen of beperkt.  
Het kan ook zijn dat u een opgave van ons kunt verwachten maar 
deze niet ontvangt. U meldt dit zo spoedig mogelijk aan ons. Denkt u 
bijvoorbeeld aan het geval dat u een rekeningafschrift kunt verwach-
ten maar dit niet ontvangt. Wij kunnen u deze opgave dan alsnog 
toesturen. U kunt deze dan controleren op eventuele fouten. 

 b)   Als wij een fout ontdekken, proberen wij die zo spoedig mogelijk te 
corrigeren. Uw toestemming is hiervoor niet nodig. Als een eerder 
verstrekte opgave onjuist blijkt, ontvangt u een verbeterde opgave. 
Daarin kunt u dan zien dat de fout is hersteld. 

 c)   Bij schade kunt u afhankelijk van de omstandigheden recht hebben 
op een vergoeding. 

3.  Eerder verstrekte gegevens  
  Gegevens die wij u hebben verstrekt, ontvangt u nogmaals als u daarom 

vraagt en uw verzoek redelijk is. Wij kunnen u hiervoor kosten in 
rekening brengen waarover wij u vooraf informeren. Wij hoeven eerder 
verstrekte informatie niet aan u te geven als wij daarvoor een goede 
reden hebben.

Artikel 20 – Goedkeuring opgaven bank 
Na 13 maanden gelden onze opgaven als door u goedgekeurd. 
Het kan voorkomen dat u het oneens bent met een opgave van ons (zoals 
een bevestiging, rekeningafschrift, nota of andere gegevens). Uiteraard kunt 
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u tegen de opgave bezwaar maken, maar daarvoor zijn regels. Als wij bin-
nen 13 maanden na de opgave geen bezwaar van u hebben ontvangen, dan 
geldt de opgave als door u goedgekeurd. Dit betekent dat u aan de inhoud 
bent gebonden. Alleen een eventuele rekenfout moeten wij na die 13 maan-
den nog herstellen. Let op: dit betekent niet dat u 13 maanden de tijd heeft 
om bezwaar te maken. Volgens artikel 19 ABV moet u namelijk opgaven 
controleren en ons onjuistheden en onvolledigheden meteen melden. Doet 
u dit niet, dan kan schade toch voor uw rekening komen, ook al heeft u bin-
nen 13 maanden bezwaar gemaakt.

Artikel 21 – Bewaar- en geheimhoudingsplicht 
U gaat zorgvuldig om met codes, formulieren en passen. Als misbruik aan-
nemelijk is, meldt u dit meteen. 
1.   U moet zorgvuldig en veilig omgaan met codes, formulieren, (bank)pas-

sen of andere hulpmiddelen. Zo helpt u voorkomen dat deze in ver- 
keerde handen raken of dat iemand ervan misbruik kan maken. 

2.   Het kan gebeuren dat een code, formulier, (bank)pas, of ander hulpmid-
del in verkeerde handen komt of dat iemand daarvan misbruik maakt of 
kan maken. Als u dit weet of redelijkerwijs kan vermoeden, meldt u dit 
meteen aan ons. Door uw melding kunnen wij proberen (verder) mis-
bruik te voorkomen. 

3.   Houdt u er rekening mee dat wij nog andere veiligheidsregels stellen 
(zoals de Uniforme Veiligheidsregels Particulieren). 

Artikel 22 – Tarieven en vergoedingen 
Vergoedingen voor onze dienstverlening en wijzigingen van onze tarieven. 
1.   Voor onze dienstverlening bent u ons een vergoeding verschuldigd. 

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan provisie, rente en kosten. 
2.   Wij informeren u zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de tarieven voor 

onze vergoedingen. We zorgen ervoor dat deze informatie eenvoudig bij 
ons verkrijgbaar is, zoals op onze website of op onze kantoren. Als wij 
door een duidelijke vergissing aan onze kant geen vergoeding of tarief 
met u hebben afgesproken, dan mogen wij u maximaal een vergoeding 
in rekening brengen volgens het tarief dat wij in vergelijkbare gevallen 
hanteren. 

3.   Wij kunnen een tarief steeds wijzigen, tenzij wij met u voor een vaste 
periode een vaste vergoeding hebben afgesproken. Tariefswijzigingen 
kunnen bijvoorbeeld volgen uit marktomstandigheden, verandering van 
uw risicoprofiel, ontwikkelingen op de geld- of kapitaalmarkt, uitvoering 
van wet- en regelgeving of maatregelen van onze toezichthouders. Als 
wij deze bepaling gebruiken om onze tarieven te wijzigen zullen wij u zo 
veel als redelijkerwijs mogelijk vooraf over de tariefswijziging informeren.

4.   Wij mogen de vergoeding voor onze dienstverlening van uw rekening 
afboeken. Het kan gebeuren dat door deze afboeking een tekort op uw 
rekening ontstaat. Dit tekort vult u dan meteen aan door extra geld op uw 
rekening te zetten. U moet daar zelf aan denken en dit ook doen als wij 
er niet om vragen. U hoeft het tekort niet aan te vullen als wij uitdrukke-
lijk met u hebben afgesproken dat het tekort is toegestaan. 

Artikel 23 – Creditering onder voorbehoud 
Stel dat u verwacht via ons een betaling te ontvangen. Het komt voor dat wij 
dan bereid zijn hierop een voorschot aan u te geven. Dit wordt teruggedraaid 
als er met die betaling toch iets misgaat. 
Als wij een bedrag voor u ontvangen, dan heeft u dat bedrag van ons tegoed. 
Soms komt het voor dat wij het tegoed al voor u boeken terwijl wij het bedrag 
nog niet (definitief) hebben ontvangen. Op die manier kunt u het geld alvast 
gebruiken. Wij maken het voorbehoud dat wij de boeking van het tegoed 
weer mogen terugdraaien, als wij zelf het bedrag niet voor u ontvangen of dit 
weer moeten teruggeven. Zo is het mogelijk dat wij de uitbetaling van een 
cheque terugdraaien omdat deze achteraf vals of ongedekt blijkt. Als het de 
betaling van een cheque betreft, wijzen wij u bij de uitbetaling op ons voor-
behoud. 
Bij het terugdraaien van de boeking gelden de volgende regels: 
a)   Als de muntsoort bij boeking van het tegoed is gewisseld, mogen wij de 

muntsoort weer terugwisselen naar de oorspronkelijke muntsoort. Dit 
doen wij tegen de koers van het moment van terugwisselen. 

b)   Het kan gebeuren dat wij kosten maken in verband met het terugdraaien 
van de boeking. Die kosten zijn voor u. Dit kunnen bijvoorbeeld de kos-
ten van het terugwisselen zijn. 

Artikel 24 – Pandrecht op onder andere uw tegoeden 
U geeft ons een pandrecht op onder andere uw tegoeden bij ons en aan-
delen waarin u via ons belegt. Dit pandrecht geeft ons zekerheid voor de 
voldoening van uw schulden. 
1.   U moet ons goederen in pand geven als zekerheid voor uw schulden. 

Hierbij geldt:  
 a)   U verbindt zich de volgende goederen inclusief nevenrechten (zoals 

rente) aan ons in pand te geven:   
i.   alle (geld)vorderingen die u op ons heeft of zal hebben (waarbij 

het niet uitmaakt hoe u de vordering verkrijgt) 
  ii.   al het navolgende voor zover wij dit voor u onder ons (zullen) heb-

ben of voor u (zullen) beheren, al dan niet met inschakeling van 
derden en al dan niet in een verzameldepot: roerende zaken, 
waardepapieren, muntgeld, bankbiljetten, aandelen, effecten en 
andere financiële instrumenten 

  iii.   alles wat er voor de verpande goederen in de plaats komt (zoals 
een verzekeringsuitkering bij verlies of beschadiging van het 
goed). 

   Deze verbintenis komt tot stand bij het van toepassing worden van de 
ABV. 

 b)   De verpanding van de goederen is tot zekerheid voor de voldoening 
van alle schulden die u aan ons heeft of zal hebben. Het maakt hierbij 
niet uit hoe die schulden ontstaan. Die schulden kunnen bijvoorbeeld 
ontstaan door een lening, krediet (rood staan), hoofdelijke aanspra-
kelijkheid, borgtocht of garantie. 

 c)  U geeft de goederen, voor zover mogelijk, aan ons in pand. Deze 
inpandgeving komt tot stand bij het van toepassing worden van de 
ABV.

 d)   U geeft ons een volmacht om de goederen namens u aan onszelf te 
verpanden en dit ook steeds bij herhaling te doen. U hoeft daarom 
niet telkens zelf aparte pandakten te ondertekenen. Voor deze 
volmacht geldt verder: 

  i.  De volmacht houdt ook in dat wij namens u steeds alles mogen 
doen wat nodig of nuttig is voor de verpanding, zoals bijvoorbeeld 
het doen van mededeling van de verpanding.

  ii.  Deze volmacht is onherroepelijk. U kunt de volmacht dus niet 
intrekken. De volmacht eindigt zodra onze relatie met u is geëin-
digd en volledig is afgewikkeld. 

  iii.  Wij mogen de volmacht doorgeven aan een ander. Dit betekent dat 
ook die ander de verpanding kan uitvoeren.

   Voorbeeld:
    Als wij met andere rechtspersonen een groep vormen, kan het 

bijvoorbeeld gebeuren dat wij de uitvoering van de verpanding 
overlaten aan een van die andere rechtspersonen.

   Deze volmachtverlening komt tot stand bij het van toepassing worden 
van de ABV.

 e)   U garandeert ons dat u bevoegd bent de goederen aan ons te ver-
panden. U garandeert ons ook dat anderen daarop nu of later geen 
(pand)recht of aanspraak hebben of zullen hebben, tenzij wij uitdruk-
kelijk anders met u overeenkomen.

2.  Voor het pandrecht op de goederen geldt verder:
 a)   U kunt ons om vrijgave vragen van een of meer verpande goede-

ren. Hieraan moeten wij voldoen, als de overblijvende goederen 
waarop wij een pandrecht houden, ons voldoende dekking geven 
voor de schulden die u aan ons heeft of zal hebben. Met vrijgave 
bedoelen wij hier dat u de goederen kunt gebruiken voor transac-
ties in het kader van de overeengekomen dienstverlening (bij-
voorbeeld gebruik van uw tegoeden voor het doen van betalin-
gen). Bij goederen die wij voor u onder ons hebben, betekent 
vrijgave dat wij de goederen aan u teruggeven. Andere vormen 
van vrijgave zijn mogelijk als wij dat uitdrukkelijk nader met u 
overeenkomen.
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 b)   Wij mogen ons pandrecht gebruiken om betaling te verkrijgen van 
onze vorderingen op u. Dit betekent onder meer:

  i.   Als u in verzuim bent met de voldoening van onze vorderingen op 
u, mogen wij de verpande goederen (laten) verkopen. De 
opbrengst mogen wij dan gebruiken voor de voldoening van onze 
vorderingen op u. Denkt u bij verzuim bijvoorbeeld aan het geval 
dat u ons op een bepaalde datum moet betalen en u dit niet doet. 
Wij zullen niet méér verpande goederen (laten) verkopen dan, 
volgens een redelijke beoordeling, nodig is voor de voldoening 
van onze vorderingen op u.

  ii.   Als wij een pandrecht hebben op vorderingen van u op ons, 
mogen wij die vorderingen ook innen. De ontvangen betaling 
mogen wij dan gebruiken voor de voldoening van onze vorderin-
gen op u, zodra die vorderingen opeisbaar zijn.

  iii.   Als wij ons pandrecht hebben gebruikt voor de voldoening van 
onze vorderingen op u, zullen we u dit zo spoedig mogelijk laten 
weten. 

Artikel 25 – Verrekening
Wij mogen uw tegoeden en uw schulden bij ons tegen elkaar wegstrepen.
1.   Wij mogen steeds alle vorderingen die wij op u hebben verrekenen met 

alle vorderingen die u op ons heeft. Als wij verrekenen betekent dit dat 
wij onze vordering op u ‘wegstrepen’ tegen een gelijk bedrag van uw 
vordering op ons. Wij mogen ook verrekenen als:

 a)   onze vordering niet opeisbaar is
 b)   uw vordering niet opeisbaar is
 c)   de vorderingen niet in dezelfde muntsoort luiden
 d)   onze vordering voorwaardelijk is.
2.   Als wij dit artikel willen gebruiken om niet-opeisbare vorderingen te ver-

rekenen, geldt er een beperking. Wij maken dan alleen van deze verre-
kenbevoegdheid gebruik in de volgende gevallen:

 a)   Iemand legt beslag op uw vordering op ons (bijvoorbeeld het tegoed 
op uw bankrekening) of probeert zich daarop op een andere manier 
te verhalen.

 b)   Iemand krijgt een beperkt recht op uw vordering op ons (bijvoorbeeld 
een pandrecht op het tegoed op uw bankrekening).

 c)  U draagt uw vordering op ons aan iemand over.
 d)  U bent failliet of heeft (voorlopige) surseance van betaling.
 e)   Voor u geldt een wettelijke schuldsaneringsregeling of een andere 

insolventieregeling. 
  Deze beperking geldt niet als de vorderingen luiden in verschillende 

muntsoorten. In dat geval mogen wij wel altijd verrekenen.
3.   Als wij volgens dit artikel gaan verrekenen, zullen wij u daarover vooraf, 

of anders zo snel mogelijk daarna, informeren. Wij houden ons bij de 
verrekening aan onze zorgplicht zoals genoemd in artikel 2 lid 1 ABV.

4.   Vorderingen in verschillende muntsoorten verrekenen wij tegen de wis-
selkoers van de dag van verrekening.

Artikel 26 – Zekerheden
Als wij dit vragen geeft u ons zekerheid voor de betaling van uw schulden. 
Dit artikel bevat enkele regels die voor zekerheden van belang kunnen zijn.
1.  U verbindt zich om meteen (aanvullende) zekerheid voor uw schulden 
aan ons te geven, als wij dat vragen. Deze zekerheid kan bijvoorbeeld zijn 
een pand- of hypotheekrecht op een goed van u. Voor de zekerheid die u 
ons moet geven, geldt verder:
 a)  De zekerheid is voor de voldoening van alle schulden die u aan ons 

heeft of zal hebben. Het maakt hierbij niet uit hoe die schulden ont-
staan. Die schulden kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een lening, 
krediet (rood staan), hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht of 
garantie. 

 b)   U hoeft niet meer zekerheid te geven dan redelijkerwijs nodig is. Maar 
u moet ervoor zorgen dat onze zekerheid op ieder moment 
voldoende is voor de voldoening van de schulden die u aan ons heeft 
of zal hebben. Bij de beoordeling hiervan wordt rekening gehouden 
met uw risicoprofiel, ons kredietrisico op u, de (dekkings-) waarde 
van eventuele zekerheid die wij al hebben, een eventueel gewijzigde 

beoordeling van zulke factoren, en alle andere factoren of omstandig-
heden waarvan wij aannemelijk kunnen maken dat deze voor ons 
van belang zijn.

 c)   U moet ons de zekerheid geven die wij wensen. Als wij bijvoorbeeld 
een pandrecht vragen op uw voorraden, kunt u niet in plaats daarvan 
een pandrecht geven op uw inventaris.

 d)  Het geven van zekerheid kan ook zijn dat u ermee instemt dat een 
derde die zekerheden van u krijgt of heeft gekregen, zich voor u borg 
of garant stelt en daarvoor verhaal kan nemen op die zekerheden. 
Die instemming houdt dan ook in dat wij ons tegenover die derde 
borg of garant voor u mogen stellen en daarvoor verhaal kunnen 
nemen op zekerheden die wij van u krijgen of hebben gekregen.

 e)   Als wij in plaats van bestaande zekerheid andere zekerheid wensen, 
moet u daaraan voldoen. 

  Deze verbintenis komt tot stand bij het van toepassing worden van de 
ABV.

2.   Als een andere bank (een deel van) onze onderneming voortzet en u 
daardoor klant wordt van die andere bank, is er de vraag of die andere 
bank gebruik kan maken van onze pand- en hypotheekrechten voor uw 
schulden. Voor het geval hierover bij de vestiging van het pandrecht of 
hypotheekrecht geen uitdrukkelijke afspraak is gemaakt geldt als 
afspraak dat dit pand- of hypotheekrecht niet alleen bedoeld is als zeker-
heid voor ons maar ook voor die andere bank. Als de zekerheden gelden 
voor schulden die u in de toekomst aan ons heeft, gelden zij mede voor 
schulden die u in de toekomst aan die andere bank heeft.

3.   Wij kunnen onze pand- of hypotheekrechten op ieder moment geheel of 
gedeeltelijk door opzegging beëindigen. Dit betekent bijvoorbeeld ook 
dat wij kunnen bepalen dat het pand- of hypotheekrecht wel blijft 
bestaan maar voortaan niet meer alle vorderingen dekt waarvoor dit 
aanvankelijk is gevestigd.

4.   Als wij nieuwe zekerheid krijgen, blijven bestaande zekerheden gelden. 
Dit is alleen anders als wij dit uitdrukkelijk met u afspreken. Denkt u aan 
het geval dat wij met u afspreken dat u nieuwe zekerheid geeft om 
bestaande zekerheid te vervangen.

5.   Het kan zijn dat wij volgens eerdere algemene (bank-)voorwaarden al 
zekerheden, rechten op zekerheden en bevoegdheden om te verreke-
nen hebben. Deze (blijven) gelden naast de zekerheden, rechten op 
zekerheden en verrekenbevoegdheden die wij volgens deze ABV heb-
ben. 

Artikel 27 – Onmiddellijke opeisbaarheid
U moet aan uw verplichtingen voldoen. Als u dit niet doet, kunnen wij al 
onze vorderingen op u meteen opeisbaar maken.
U komt uw verplichtingen aan ons tijdig, volledig en op de juiste manier 
na. Met verplichtingen bedoelen wij niet alleen geldschulden die u aan 
ons heeft, maar ook andere verplichtingen. Denkt u bijvoorbeeld aan uw 
zorgplicht zoals genoemd in artikel 2 lid 2 ABV. Het kan zijn dat u toch 
in verzuim bent met de nakoming van een verplichting.
Voor dat geval geldt het volgende:
a)  Wij mogen dan al onze vorderingen op u meteen opeisbaar maken, 

dus ook de vorderingen uit een overeenkomst die u wel correct 
nakomt. Wij maken van dit recht geen gebruik als uw verzuim van 
weinig betekenis is en houden ons aan onze zorgplicht zoals 
genoemd in artikel 2 lid 1 ABV.

 Wij geven een voorbeeld:
  Stel u heeft bij ons een betaalrekening waarop u volgens de afspra-

ken met ons maximaal € 500,- rood mag staan terwijl u een keer 
€ 900,- rood staat. U heeft dan een niet toegestaan tekort van  
€ 400,- op uw betaalrekening. Als u daarnaast een woningfinancier-
ing bij ons heeft, is dit tekort geen voldoende reden om uw woning-
financiering op te eisen. U moet dan natuurlijk wel aan al uw ver-
plichtingen uit de woningfinanciering voldoen en het tekort snel 
aanzuiveren.

b)   Als wij onze vorderingen opeisbaar maken, doen wij dat door een 
verklaring. Wij vertellen u daarin waarom wij dat doen.



11

Artikel 28 – Bijzondere kosten
Welke bijzondere kosten kunnen wij u in rekening brengen?
1.   Het kan zijn dat wij worden betrokken bij een geschil tussen u en een 

ander, bijvoorbeeld een beslag of een procedure. Dit kan dan voor ons 
kosten meebrengen. Die kosten moet u volledig aan ons vergoeden. Wij 
zijn immers geen partij bij het geschil tussen u en die ander. Denkt u 
bijvoorbeeld aan de kosten voor de behandeling van een beslag dat een 
schuldeiser van u legt op uw tegoeden bij ons. Kosten kunnen bijvoor-
beeld ook zijn de kosten van inschakeling van een advocaat.

2.   Er kunnen ook andere bijzondere kosten voor ons ontstaan in verband 
met onze relatie met u. Deze moet u aan ons vergoeden voor zover dit 
redelijk is. Denkt u hierbij aan taxatiekosten, advieskosten en kosten van 
extra rapportages. Wij vertellen u waarom de kosten nodig zijn. Als er 
voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, wordt die toegepast.

Artikel 29 – Belastingen en heffingen
Belastingen en heffingen in verband met onze dienstverlening aan u komen 
voor uw rekening. 
Uit onze relatie met u kunnen belastingen, heffingen en dergelijke voort- 
vloeien. Deze vergoedt u aan ons. Denkt u aan bedragen die wij moeten 
betalen in verband met onze dienstverlening aan u (bijvoorbeeld een aan de 
overheid verschuldigde vergoeding bij de vestiging van zekerheden). Uit 
dwingend recht of een afspraak met u kan iets anders volgen. Dwingend 
recht is het recht waarvan u en wij niet kunnen afwijken. 

Artikel 30 – Vorm mededelingen 
Hoe kunt u ons iets laten weten? 
Als u ons iets wilt laten weten, doet u dat schriftelijk. Wij kunnen aangeven 
dat u dit op een andere manier mag of moet doen, bijvoorbeeld per internet-
bankieren, e-mail of telefoon. 

Artikel 31 – Incidenten en calamiteiten 
Uw medewerking bij (dreigende) incidenten en calamiteiten. 
Het kan gebeuren dat een ernstige gebeurtenis onze dienstverlening dreigt 
te verstoren, verstoort of heeft verstoord. Denkt u bijvoorbeeld aan een aan-
val van hackers op het bancaire internetsysteem. Wij kunnen u binnen rede-
lijke grenzen vragen ons te helpen om ongestoorde dienstverlening mogelijk 
te maken en schade zoveel mogelijk te voorkomen. U moet hieraan voldoen. 
Noodzakelijk is wel dat u altijd controleert of de vraag van ons afkomstig is. 
Neemt u bij twijfel contact met ons op. 

Artikel 32 – Nietigheid of vernietigbaarheid 
Wat is het gevolg als een bepaling ongeldig blijkt? 
Stel dat een bepaling in de ABV nietig is of wordt vernietigd. Die bepaling is 
dan ongeldig. In plaats van die ongeldige bepaling geldt dan een bepaling 
die zoveel mogelijk daarop lijkt en wel geldig is. De overige bepalingen in de 
ABV blijven gewoon geldig .

Artikel 33 – Toepasselijk recht 
Hoofdregel: op de relatie tussen u en ons is het Nederlandse recht van toe-
passing. 
Op onze relatie met u is het Nederlandse recht van toepassing. Uit dwingend 
recht of een afspraak met u kan iets anders volgen. Dwingend recht is het 
recht waarvan u en wij niet kunnen afwijken. 

Artikel 34 – Klachten en geschillen 
Hoe lossen wij geschillen met elkaar op? 
1.   Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Als u niet 

tevreden bent, laat u ons dat weten. Wij kijken dan of wij u een passende 
oplossing kunnen bieden. Informatie over de klachtenprocedure staat op 
onze website en is ook verkrijgbaar bij onze kantoren. 

2.   Geschillen tussen u en ons worden alleen voorgelegd aan de Neder-
landse rechter. Dit geldt als u de rechter inschakelt maar ook als wij dit 
doen. Uitzonderingen hierop zijn: 

 a)   Als dwingend recht een andere rechter aanwijst, zijn u en wij daaraan 
gebonden. 

 b)   Als er een voor u in aanmerking komende buitenlandse rechter is, 
kunnen wij het geschil ook aan die rechter voorleggen. 

 c)  U kunt uw geschil met ons ook voorleggen aan de bevoegde geschil-
len- en klachtencommissies. 

Artikel 35 – Opzegging van de relatie 
U kunt de relatie opzeggen. Wij kunnen dit ook. Opzegging betekent dat de 
relatie eindigt en alle lopende overeenkomsten zo snel mogelijk worden 
afgewikkeld. 
1.   U kunt de relatie tussen u en ons opzeggen. Wij kunnen dit ook. Het is 

daarvoor niet nodig dat u in verzuim bent met de nakoming van een 
verplichting. Wij houden ons bij opzegging aan onze zorgplicht als 
genoemd in artikel 2 lid 1 ABV. Als u ons vraagt waarom wij de relatie 
opzeggen, dan laten wij u dat weten. 

2.   Opzegging betekent dat de relatie en alle lopende overeenkomsten wor-
den beëindigd. Gedeeltelijke opzegging kan ook. In dat geval kunnen er 
bijvoorbeeld bepaalde overeenkomsten blijven bestaan. 

3.   Als er voor de beëindiging van een overeenkomst voorwaarden gelden, 
zoals een opzegtermijn, worden die nageleefd. Tijdens de afwikkeling 
van de relatie en de beëindigde overeenkomsten blijven alle toepasse- 
lijke voorwaarden van kracht. 

Artikel 36 – Contractsoverneming 
Uw contracten met ons kunnen mee overgaan als wij onze onderneming 
overdragen. 
Wij kunnen onze onderneming (deels) overdragen aan een ander. Wij kun-
nen daarbij mee overdragen de rechtsverhouding die wij met u hebben uit 
een overeenkomst met u. U geeft nu alvast uw medewerking hieraan. Deze 
overdracht van de overeenkomst met u noemen wij ook wel contractsover-
neming. Uiteraard krijgt u van die contractsoverneming bericht. 

Artikel 37 – Wijzigingen en aanvullingen van de algemene bankvoor-
waarden 
Dit artikel geeft aan hoe wijzigingen en aanvullingen van de ABV plaatsvin-
den. 
De ABV kunnen worden gewijzigd of aangevuld. Die wijzigingen of aanvul-
lingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn door technische of andere ontwikkelin-
gen. Voordat wijzigingen of aanvullingen ingaan, worden representatieve 
Nederlandse consumenten- en ondernemersorganisaties benaderd voor 
overleg. In dit overleg kunnen deze organisaties zich uitspreken over wijzi-
gingen of aanvullingen en over de manier waarop u daarover wordt geïnfor-
meerd. 
De gewijzigde voorwaarden worden neergelegd bij de griffie van de recht-
bank in Amsterdam en gaan niet eerder in dan twee maanden daarna. 
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Article 1 – Applicability
The GBC apply to all products and services and the entire relationship be- 
tween you and us. Rules that apply to a specific product or service can be 
found in the relevant agreement or the specific conditions applicable to that 
agreement. 
1.  These General Banking Conditions (GBC) contain basic rules to which 

we and you must adhere. These rules apply to all products and services 
that you purchase or shall purchase from us and the entire relationship 
that you have or will have with us. This concerns your rights and obliga-
tions and ours.

2.  For the services that we provide, you shall enter into one or more agree-
ments with us for services (i.e services including also products) that you 
purchase from us. If an agreement contains a provision that is contrary 
to the GBC, then that provision will prevail above the GBC. 

3.  If you enter into an agreement for a product or service, specific condi-
tions may apply to the agreement. These specific conditions contain 
rules that apply specifically to that product or that service.   
An example of specific conditions:   
You may possibly enter into an agreement to open a current account. 
Specific conditions for payments may apply to that agreement.  
If the specific conditions contain a provision that is contrary to the GBC, 
then that provision will prevail above the GBC. However, if you are a 
consumer, that provision may not reduce rights or protection granted to 
you under the GBC. 

4.   The following also applies:
 a)  You may possibly also use general conditions (for example, if you 

have a business). In that case, the GBC will apply and not your own 
general conditions. Your own general conditions will only apply if we 
have agreed that with you in writing. 

 b)  You may (also) have a relationship with one of our foreign branches. 
This branch may have local conditions, for example, because they are 
better geared to the applicable laws in that country. If these local 
conditions contain a provision that is contrary to a provision in the 
GBC or a provision in the Dutch specific conditions, then in that res-
pect the local conditions will prevail. 

Article 2 – Duty of Care 
We have a duty of care. You must act with due care towards us and you may 
not misuse our services. 
1.   We must exercise due care when providing our services and we must 

thereby take your interests into account to the best of our ability. We do 
so in a manner that is in accordance with the nature of the services. This 
important rule always applies. Other rules in the GBC or in the agree-
ments related to products or services and the corresponding special 
conditions cannot alter this. 

  We aim to provide comprehensible products and services. We also aim 
to provide comprehensible information about these products and ser-
vices and their risks. 

2.  You must exercise due care towards us and take our interests into 
account to the best of your ability. You must cooperate in allowing us to 
perform our services correctly and fulfil our obligations. By this, we mean 
not only our obligations towards you but also, for example, obligations 
that, in connection with the services that we provide to you, we have 
towards supervisory bodies or tax or other (national, international or 
supranational) authorities. If we so request, you must provide the infor-
mation and documentation that we require for this. If it should be clear to 
you that we need this information or documentation, you shall provide 
this of your own accord. 

  You may only use our services or products for their intended purposes 
and you may not misuse them or cause them to be misused. Misuse 
constitutes, for example, criminal offences or activities that are harmful 
to us or our reputation or that could damage the working and integrity of 
the financial system. 

Article 3 – Activities and objectives 
We ask you for information to prevent misuse and to assess risks. 
1.   Banks play a key role in the national and international financial system. 

Unfortunately, our services are sometimes misused, for instance for 
money laundering. We wish to prevent misuse and we also have a legal 
obligation to do so. We require information from you for this purpose. 
This information may also be necessary for the assessment of our risks 
or the proper execution of our services. This is why, upon our request, 
you must provide us with information about: 

 a)  your activities and objectives 
 b)  why you are purchasing or wish to purchase one of our products or 

services 
 c)   how you have acquired the funds, documents of title or other assets 

that you have deposited with us or through us. 
  You must also provide us with all information we need to determine in 

which country/ countries you are a resident for tax purposes. 
2.   You must cooperate with us so that we can verify the information. In using 

this information, we will always adhere to the applicable privacy regulations. 

Article 4 – Non-public information 
We are not required to use non-public information. 
1.   When providing you with services, we can make use of information that 

you have provided to us. We may also make use of, for example, public 
information. Public information is information that can be known to  
everyone, for example, because this information has been published in 
newspapers or is available on the internet. 

General Banking Conditions 2017

This is a translation of the original Dutch text. This translation is furnished for the customer’s convenience only. The original Dutch text will be binding and will 
prevail in the case of any inconsistencies between the Dutch text and the English translation.

As a bank, we are aware of our social function. We aim to be a reliable, service-oriented and transparent bank, which is why we, to the best of our 
ability, seek to take into account the interests of all our customers, employees, shareholders, other capital providers and society as a whole.
These General Banking Conditions (GBC) have been drawn up in consultation between the Dutch Banking Association (Nederlandse Vereniging 
van Banken) and the Consumers’ organisation (Consumentenbond). This took place within the framework of the Coordination Group on Self- 
regulation consultation of the Social and Economic Council (Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad). Consul-
tations were also held with the Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW), the Dutch Federation of Small and Medium- 
Sized Enterprises (MKB-Nederland), the Dutch Federation of Agriculture and Horticulture (LTO Nederland) and ONL for Entrepreneurs (ONL voor 
Ondernemers). 
The GBC will enter into force on 1 March 2017. The Dutch Banking Association has filed the text with the Registry of the District Court in Amster-
dam under number 60/2016 on 29 August 2016.
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2.   We may have information outside of our relationship with you that is not 
public. You cannot require us to use this information when providing 
services to you. This information could be confidential or price-sensitive 
information. 

 An example: 
  It is possible that we possess confidential information that a listed com-

pany is experiencing financial difficulties or that it is doing extremely well. 
We may not use this information when providing investment advice to 
you. 

Article 5 – Engaging third parties
We are allowed to engage third parties. We are required to take due care 
when engaging third parties.
1.   In connection with our services, we are allowed to engage third parties 

and outsource activities. If we do so in the execution of an agreement 
with you, this does not alter the fact that we are your contact and con- 
tracting party. 

 A few examples: 
 a)   Assets, documents of title, securities or financial instruments may be 

given in custody to a third party. We may do so in your name or in our 
own name. 

 b)  Other parties are also involved in the execution of payment transac-
tions. 

  We can also engage third parties in our business operations to, for 
example, enable our systems to function properly. 

2.   You may possibly provide us with a power of attorney for one or more 
specific legal acts. With this power of attorney, we can execute these 
legal acts on your behalf. Such legal acts are then binding for you. At 
least the following will apply with regard to any powers of attorney that 
we may receive from you: 

 a)   If a counterparty is involved in the execution, we may also act as the 
counterparty. 

   For example: 
   We have your power of attorney to pledge credit balances and other 

assets that you have entrusted to us to ourselves (see Article 24 
paragraph 1 of the GBC). If we use this power of attorney, we pledge 
your credit balances with us to ourselves on your behalf. 

 b)  We may also grant the power of attorney to a third party. In that case, 
this third party may make use of the power of attorney. We are careful 
in choosing the third party to whom we grant the power of attorney. 

 c)   If our business is continued (partially) by another party as the result 
of, for example, a merger or demerger, this other party may also use 
the power of attorney. 

3.   We exercise the necessary care when selecting third parties. If you 
engage or appoint another party yourself, then the consequences of that 
choice are for your account. 

Article 6 – Risk of dispatches 
Who bears the risk of dispatches? 
1.   We may possibly send money or financial instruments (such as shares 

or bonds) upon your instructions. The risk of loss of or damage to the 
dispatch is then borne by us. For example, if the dispatch is lost, we will 
reimburse you for the value.

2.   We may also send other goods or documents of title, such as proof of 
ownership for certain goods (for example, a bill of lading), on your behalf. 
The risk of loss of and damage to the dispatch is then borne by you. 
However, if we cause damage through carelessness with the dispatch, 
then that damage is for our account.

Article 7 – Information about you and your representative 
We require information about you and your representative. You are required 
to notify us of any changes. 
1.  Information 
  We are legally obliged to verify your identity. Upon request, you are to 

provide us with, among others, the following information: 

 a) Information about natural persons 
  i.   first and last names, date of birth, place of residence and citizen’s 

(service) number. 
    You must cooperate with the verification of your identity by provi-

ding us with a valid identity document that we deem suitable, 
such as a passport.

  ii.   civil status and matrimonial or partnership property regime. 
    This information may determine whether you require mutual con-

sent for certain transactions or whether you possess joint pro-
perty from which claims may be recoverable. 

 b)  Information about business customers 
   legal form, registration number with the Trade Register and/or other 

registers, registered office, VAT number, overview of ownership and 
control structure. 

  You are required to cooperate with us so that we can verify the informa-
tion. We use this information for, for example, complying with legal obli-
gations or in connection with the services that we provide to you. 

  We may also need this information with regard to your representative. 
Your representative must provide this information to us and cooperate in 
our verification of this information. This representative may be, for 
example: 

 a) a legal representative of a minor (usually the mother or father) 
 b)  an authorised representative 
 c) a director of a legal entity. 
2.  Notification of changes 
  We must be notified immediately of any changes to the information about 

you and your representative. This is important for the performance of our 
legal obligations and our services to you. 

  You may not require a representative for your banking affairs initially; 
however, you may require a representative later on. We must be infor-
med of this immediately. 

 Consider the following situations, for example: 
 a)  your assets and liabilities are placed under administration 
 b)  you are placed under legal constraint 
 c)   you are placed in a debt management scheme, are granted a (tempo-

rary) moratorium of payments or you are declared bankrupt, or 
 d)   you are, for some reason, unable to perform all legal acts (unchallen-

geable) yourself. 
3.  Storing information  
  We are permitted to record and store information. In some cases, we are 

even required to do so. We may also make copies of any documents, for 
example, a passport, that serve to verify this information for our admini- 
stration. We adhere to the applicable privacy laws and regulations in this 
respect. 

Article 8 – Signature 
Why do we require an example of your signature? 
1.   You may have to use your signature to provide consent for orders or 

other acts that you execute with us. There are written signatures and 
electronic signatures. In order to recognise your written signature, we 
need to know what your signature looks like. We may ask you to provide 
an example of your written signature and we may provide further instruc-
tions in connection with this. You must comply with this. This also applies 
with regard to your representative. 

2.   We will rely on the example of your signature until you inform us that your 
signature has changed. This also applies for the signature of your repre-
sentative. 

3.   You or your representative may possibly act in different roles towards us. 
You can be a customer yourself and also act as a representative for one 
or more other customers. You may have a current account with us as a 
customer and also hold a power of attorney from another customer to 
make payments from his current account. If you or your representative 
provides us with an example of your signature in one role, this example 
is valid for all other roles in which you deal or your representative deals 
with us. 
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Article 9 – Representation and power of attorney
You can authorise someone to represent you; however, we may impose 
rules on such an authorisation. We must be notified of any changes immedi-
ately. You and your representative must keep each other informed.
1.   Representation
  You can be represented by an authorised representative or another 

representative. We may impose rules and restrictions on representation. 
For instance, rules regarding the form and content of a power of attorney. 
If your representative acts on your behalf, you are bound by these acts. 

  We are not required to (continue to) deal with your representative.  
We may refuse to do so, due to, for example: 

 a)   an objection against the person who acts as your representative  
(for example, due to misconduct)  

 b)   doubts about the validity or scope of the authority to represent you. 
  Your authorised representative may not grant the power of attorney gran-

ted to him to a third party, without our approval. This is important in order 
to prevent, for example, misuse of your account. 

2.   Changes in the representation 
  If the authority of your representative (or his representative) changes or 

does not exist or no longer exists, you must inform us immediately in 
writing. As long as you have not provided any such notification, we may 
assume that the authority continues unchanged. You may not assume 
that we have learned that the power of attorney has changed or does not 
exist or no longer exists, for example, through public registers. 

  After your notification that the authority of your representative has chan-
ged or does not exist or no longer exists, we require some time to update 
our services. Your representative may have submitted an order shortly 
before or after this notification. If the execution of this order could not 
reasonably have been prevented, then you are bound by this. 

3.   Your representative adheres to the same rules as you. You must keep 
each other informed. 

  All rules that apply to you in your relationship with us also apply to your 
representative. You are responsible for ensuring that your representative 
adheres to these rules. You and your representative must constantly 
inform each other fully about everything that may be important in your 
relationship with us. 

 For example: 
  Your representative has a bank card that he or she can use on your 

behalf. This representative must comply with the same security regula-
tions that you must comply with. When we make these regulations 
known to you, you must communicate these regulations to your repre-
sentative immediately. 

Article 10 – Personal data 
How do we handle personal data? 
1.   We are allowed to process your personal data and that of your represen-

tative. This also applies to data regarding products and services that you 
purchase from us. Personal data provide information about a specific 
person. This includes, for example, your date of birth, address or gender. 
Processing personal data includes, among others, collecting, storing and 
using it. 

  If we form a group together with other legal entities, the data may be 
exchanged and processed within this group. We may also exchange 
personal data with other parties that we engage for our business opera-
tions or for the execution of our services. By other parties we mean, for 
example, other parties that we engage to assist with the operation of our 
systems or to process payment transactions. 

  We adhere to the applicable laws and regulations and our own codes of 
conduct for this. 

2.   The exchange of data may mean that data enter other countries where 
personal data are less well-protected than in the Netherlands. 

  Competent authorities in countries where personal data are available 
during or after processing may launch an investigation into the data.

Article 11 (Video and audio) recordings 
Do we make video/audio recordings of you? 
1.   We sometimes make video and/or audio recordings in the context of 

providing our services. You may possibly appear in a recording. When 
we make recordings, we adhere to the laws and regulations and our 
codes of conduct. For example, we make recordings for: 

 a)   Sound business operations and quality control   
We may, for example, record telephone conversations in order to 
train our employees. 

 b)   Providing evidence   
We may, for example, make a recording of:   
i. an order that you give us by telephone; or   
ii. the telephone message with which you notify us of the loss or theft 
of your bank card. 

 c)  Crime prevention   
  For example: video recordings of cash machines. 
2.   If you are entitled to a copy of a video and/or audio recording or a tran-

script of an audio recording, please provide us with the information that 
will help us to retrieve the recording, for instance: the location, date and 
time of the recording. 

Article 12 – Continuity of services 
We aim to ensure that our facilities work properly. However, breakdowns and 
disruptions may occur. 
Our services depend on (technical) facilities such as equipment, computers, 
software, systems, networks and the internet. We try to ensure that these 
facilities work properly. What can you expect as far as this is concerned? Not 
that there never will be a breakdown or disruption. Unfortunately, this cannot 
always be prevented. We are not always able to influence this. Sometimes a 
(short) disruption of our services may be required for activities such as main-
tenance. We strive, within reasonable limits, to avoid breakdowns and dis-
ruptions, or to come up with a solution within a reasonable period.

Article 13 – Death of a customer 
After your death 
1.   In the event of your death, we must be notified of this as soon as pos-

sible, for example, by a family member. 
  You may have given us an order prior to your death. This may concern a 

payment order, for example. Until we receive the written notification of 
your death, we may continue to carry out orders that you or your repre-
sentative have given. After we have received the notification of your 
death, we still require some time to update our services. For this reason, 
orders that we were given prior to or shortly after the notification of your 
death may still (continue to) be executed. Your estate is bound by these 
orders, provided their execution could not reasonably be prevented. 

2.  If we request a certificate of inheritance, the person who acts on behalf 
of the estate is required to provide us with it. This certificate of inheri-
tance must be drawn up by a Dutch civil-law notary. Depending on the 
size of the estate and other factors, we may consider other documents 
or information to be sufficient. 

3.   You may have more than one beneficiary. We are not required to comply 
with information requests from individual beneficiaries. For instance, 
information requests concerning payments via your account. 

4.   Relatives may not know where the deceased held accounts. They are 
then able to acquire information from the digital counter that banks have 
collectively established on the website of the Dutch Banking Association 
or another service established for this purpose. 

Article 14 – Communicating with the customer
How do we communicate with you?
1.   Different possibilities for communicating with you
  We can communicate with you in different ways. For instance, we can 

make use of post, telephone, e-mail or internet banking.
2.  Post
  You must ensure that we always have the correct address data. We can 

then send statements, messages, documents and other information to the 
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correct address. Send us your change of address as soon as possible.
  If, due to your own actions, your address is not or no longer known to us, 

we are entitled to conduct a search for your address or have one con-
ducted, at your expense. If your address is not or no longer known to us, 
we are entitled to leave documents, statements and other information for 
you at our own address. These are then deemed to have been received 
by you. 

  You may make use of one of our products or services together with one 
or several others. Post for joint customers is sent to the address that has 
been indicated. If joint customers do not or no longer agree on the 
address to which the post should be sent, we may then determine which 
of their addresses we will send the post to. 

3.   Internet banking 
  If you make use of internet banking, we can place statements, messages, 

documents and other information for you in internet banking. You must 
ensure that you read those messages as soon as possible. 

  In the GBC, internet banking refers to the electronic environment that we 
have established for you as a secure communication channel between 
you and us. Internet banking also includes mobile banking and (other) 
apps for your banking services or similar functionalities. 

4.  E-mail 
  We may agree with you that we will send you messages by e-mail. In 

that case, you must ensure that you read such message as soon as 
possible. 

Article 15 – The Dutch language 
In which language do we communicate with you and when is a translation 
necessary? 
1.   The communication between you and us takes place in Dutch. This can 

be different, if we agree otherwise with you on this matter. English is 
often chosen for international commercial banking. 

2.   If you have a document for us that is in a language other than Dutch, we 
may require a translation into Dutch. A translation into another language 
is only permissible if we have agreed to it. The cost of producing the 
translation will be borne by you. The translation must be performed by: 

 a)   a translator who is certified in the Netherlands for the language of the 
document, or 

 b)   someone else whom we consider suitable for this purpose. 

Article 16 – Use of means of communication 
Care and security during communication.
In order to prevent anything from going wrong in the communication process, 
you should be cautious and careful with means of communication. This 
means, for example, that your computer or other equipment is equipped with 
the best possible security against viruses, harmful software (malware, spy-
ware) and other misuse. 

Article 17 – Information and orders 
Information that we require from you for our services. 
1.   We require information from you for the execution of our services. If we 

ask for information, you must provide us with it. It could also be the case 
that we do not request information but that you should nevertheless 
understand that we require this information. This information must also 
be provided.   
For example:   
You have an investment profile for your investments. If something chan-
ges as a result of which the financial risks become less acceptable for 
you, you must take action to have your investment profile modified. 

2.   Your orders, notifications and other statements must be on time, clear, 
complete and accurate. For example, if you wish to have a payment 
executed, you must list the correct number of the account to which the 
payment must be made.   
We may impose further rules for your orders, notifications or other state-
ments that you submit to us. You must comply with these additional rules. 
If, for example, we stipulate the use of a form or a means of communica-
tion, you are required to use this. 

3.   We are not obligated to execute orders that do not comply with our rules. 
We can refuse or postpone their execution. We will inform you about 
this.  
In specific cases, we may refuse orders or a requested service even 
though all requirements have been complied with. This could be the 
case, for example, if we suspect misuse. 

Article 18 – Evidence and record keeping period of bank records 
Our bank records provide conclusive evidence; however, you may provide 
evidence to the contrary. 
1.   We keep records of the rights and obligations that you have or will have 

in your relationship with us. Stringent legal requirements are set for this. 
Our records serve as conclusive evidence in our relationship with you; 
however, you may, of course, provide evidence to the contrary. 

2.   The law prescribes the period for which we must keep our records. Upon 
expiry of the legal recordkeeping period, we may destroy our records.

Article 19 – Checking information and the execution of orders, repor-
ting errors and previously provided data 
You must check information provided by us and the execution of orders and 
you must report errors. Regulations for previously provided data. 
1.  Checking data and the execution of orders 
  If you make use of our internet banking, we can provide you with our 

statements by placing them in internet banking. By statements, we mean, 
for example, confirmations, account statements, bookings or other data. 
You must check statements that we place in internet banking for you as 
soon as possible for errors such as inaccuracies and omissions. In the 
GBC, internet banking refers to the electronic environment that we have 
established for you as a secure communication channel between you 
and us. This includes mobile banking and (other) apps for your banking 
services or similar functionalities.   
Check written statements that you have received from us as soon as 
possible for errors such as inaccuracies and omissions. The sending 
date of a statement is the date on which this occurred according to our 
records. This date can be stated on, for example, a copy of the statem-
ent or dispatch list.   
Check whether we execute your orders correctly and fully. Do this as 
quickly as possible. The same applies to any orders that your represen-
tative submits on your behalf. 

2.  Reporting errors and limiting loss or damage 
  The following applies in respect of errors that we make when executing 

our services: 
 a)   If you discover an error (in a statement, for example), you must report 

this to us immediately. This is important because it will then be easier 
to correct the error and loss or damage may possibly be avoided. 
Moreover, you are required to take all reasonable measures to pre-
vent an error from resulting in (further) loss or damage. 

  For example: 
   You instructed us to sell 1,000 of your shares and you notice that we 

only sold 100. If you would still like to have your instructions carried 
out to the full, then you should notify us of this immediately. We can 
then sell the remaining 900. In this way, a loss caused by a drop in 
prices may possibly be avoided or limited.   
It may be that you are expecting a statement from us but do not 
receive it. Report this to us as soon as possible. For example, you are 
expecting an account statement from us but do not receive it. Then 
we can still send this statement to you. You can check it for any errors.

 b)   If we discover an error, we will try to correct it as quickly as possible. 
We do not require your permission for this. If a statement submitted 
earlier appears to be incorrect, you will receive a revised statement. It 
will reflect the fact that the error has been corrected. 

 c)   Should a loss or damage arise, you may be entitled to compensation, 
depending on the circumstances. 

3.  Information provided earlier 
  You may receive information that we have already provided to you again 

if you so request and your request is reasonable. We may charge you for 
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this, which we will inform you about beforehand. We are not required to 
provide you with information that we have provided earlier if we have a 
good reason for this. 

Article 20 – Approval of bank statements 
After a period of 13 months, our statements are deemed to have been appro-
ved by you. 
It may be that you disagree with one of our statements (such as a confirma-
tion, account statement, invoice or other data). You may, of course, object to 
the statement, but there are rules that govern this process. If we do not 
receive an objection from you within 13 months after such a statement has 
been made available to you, the statement will be regarded as approved by 
you. This means that you are bound by its content. After 13 months, we are 
only required to correct arithmetical errors. Please note: this does not mean 
that you have 13 months to raise an objection. According to Article 19 of the 
GBC, you are required to check statements and report inaccuracies and 
omissions to us immediately. Should you fail to do so, then damage may be 
for your account, even if the objection is submitted within 13 months. 

Article 21 – Retention and confidentiality requirements 
You must take due care with codes, forms and cards. Suspected misuse 
must be reported immediately. 
1.   You must handle codes, forms, (bank) cards or other tools with due care 

and adequate security. This will enable you to prevent them from falling 
into the wrong hands or being misused by someone. 

2.   A code, form, card or other tool may in fact, fall into the wrong hands, or 
someone may or may be able to misuse it. If you know or suspect such 
is the case, you must notify us immediately. Your notification will help us 
to prevent (further) misuse. 

3.   Take into account that we impose additional security rules (such as the 
Uniform Security Rules for Private Individuals). 

Article 22 – Rates and fees 
Fees for our products and services and changes to our rates. 
1.   You are required to pay us a fee for our products and services. This fee 

may consist of, for example, commission, interest and costs. 
2.   We will inform you about our rates and fees to the extent that this is 

reasonably possible. We will ensure that this information is made readily 
available to you, for example, on our website or in our branches. If, 
through an obvious error on our part, we have not agreed upon a fee or 
rate with you, we may charge you at most a fee according to the rate that 
we would charge in similar cases. 

3.   We may change a rate at any time, unless we have agreed with you on 
a fixed fee for a fixed period. Rate changes may occur due to, for 
example, changes in market circumstances, changes in your risk profile, 
developments in the money or capital market, implementation of laws 
and regulations or measures by our supervisors. If we change our rates 
based on this provision, we will inform you prior to the rate change to the 
extent that such is reasonably possible. 

4.   We are permitted to debit our service fee from your account. This debit 
may result in a debit balance on your account. You must then immedia-
tely clear the debit balance by depositing additional funds into your 
account. You must take care of this yourself, even if we do not ask you to 
do so. The debit balance does not have to be cleared if we have expli-
citly agreed with you that the debit balance is permitted. 

Article 23 – Conditional credit entries
In the event that you expect to receive a payment through us, we may then 
be willing to provide you with an advance on this payment. This will be rever-
sed if something goes wrong with this payment.
If we receive an amount for you, then you will receive a credit entry for this 
amount with us. Sometimes, we will credit the amount already even though 
we have not yet (definitively) received the amount. In this way, you can enjoy 
access to the funds sooner. We do set the condition that we will be allowed 
to reverse the credit entry if we do not receive the amount for you or must 
repay it. Thus we may have to reverse the payment of a cheque because it 

turned out to be a forgery or not to be covered by sufficient funds. If it con-
cerns the payment of a cheque, we refer to this condition when making the 
payment. 
When reversing the credit entry, the following rules apply: 
 a)   If the currency of the credit amount was converted at the time of the 

credit entry, we may reconvert the currency back to the original cur-
rency. This takes place at the exchange rate at the time of the recon-
version. 

 b)   We may incur costs in connection with the reversion of the credit entry. 
These costs will be borne by you. This may, for example, include the 
costs of the reconversion. 

Article 24 – Right of pledge on, among others, your credit balances 
with us 
You grant us a right of pledge on, among others, your credit balances with us 
and securities in which you invest through us. This right of pledge provides 
us with security for the payment of the amounts that you owe us. 
1.   You are obliged to grant us a right of pledge on assets as security for the 

amounts that you owe us. In this regard, the following applies: 
 a)   You undertake to pledge the following assets, including ancillary 

rights (such as interest), to us: 
  i.  all (cash) receivables that we owe you (irrespective of how you 

acquire that receivable) 
  ii.   all of the following insofar as we (will) hold or (will) manage it for 

you, with or without the engagement of third parties and whether 
or not in a collective deposit: moveable properties, documents of 
title, coins, banknotes, shares, securities and other financial in- 
struments 

  iii.  all that (will) take the place of the pledged assets (such as an 
insurance payment for loss of or damage to assets pledged to us).

  This undertaking arises upon the GBC becoming applicable. 
 b)  The pledge of assets is to secure payment of all amounts that you 

owe us or will come to owe to us. It is not relevant how these debts 
arise. The debts could, for example, arise due to a loan, credit (over-
draft), joint and several liability, suretyship or guarantee. 

 c)  Insofar as possible, you pledge the assets to us. This pledge arises 
upon the GBC becoming applicable. 

 d)  You grant us a power of attorney to pledge these assets to ourselves 
on your behalf and to do this repeatedly. Therefore, you do not have 
to sign separate deeds of pledge on each occasion. The following 
also applies to this power of attorney: 

  i.  This power of attorney furthermore implies that we may do  
everything necessary or useful in connection with the pledge, such 
as, for example, give notice of the pledge on your behalf. 

  ii.  This power of attorney is irrevocable. You cannot revoke this power 
of attorney. This power of attorney ends as soon as our relation- 
ship with you has ended and is completely settled. 

  iii.  We may grant this power of attorney to a third party. This means 
that the third party may also execute the pledge. For example:  
If we form a group together with other legal entities, we may, for 
instance, delegate the execution of the pledge to one of the other 
legal entities. 

  This power of attorney arises upon the GBC becoming applicable. 
 e)   You guarantee to us that you are entitled to pledge the assets to us. 

You also guarantee to us that no other party has any right (of pledge) 
or claim to these assets, either now or in the future, unless we expli-
citly agree otherwise with you. 

2.  In respect of the right of pledge on the assets, the following also applies: 
  a)   You can ask us to release one or more pledged assets. We will comply 

with this request if the remaining assets to which we retain rights of 
pledge provide us with sufficient cover for the amounts that you owe us or 
will come to owe us. By release, we mean that you may use the assets for 
transactions in the context of the agreed upon services (for example, use 
of your credit balances for making payments). For assets that we keep for 
you, release means that we return the assets to you. Other forms of 
release are possible if we explicitly agree upon this with you. 
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 b)  We may use our right of pledge to obtain payment for the amounts 
that you owe us. This also implies the following: 

  i.  If you are in default with regard to the payment of the amounts that 
you owe to us, we may sell the pledged assets or have them sold. 
We may then use the proceeds for the payment of the amounts 
that you owe us. You are considered to be in default, for example, 
when you must pay us an amount due by a specific date and you 
do not do so. We will not sell or have any more of the pledged 
assets sold than, according to a reasonable assessment, is requi-
red for payment of the amounts that you owe us. 

  ii.   If we have a right of pledge on amounts that we owe you, we may 
also collect these amounts. We may then use the payment recei-
ved for the payment of the amounts that you owe us, as soon as 
those payments are due and payable. 

  iii.  If we have used the right of pledge for the payment of the amounts 
that you owe us, we will notify you of this fact as soon as possible. 

Article 25 – Set-off 
We can offset the amounts that we owe you and the amounts that you owe 
us against one another. 
1.   We may at any time offset all amounts you owe us against all amounts 

we owe you. This offsetting means that we “cancel” the amount you owe 
us against an equal amount of the amount we owe you. We may also 
offset amounts if: 

 a)  the amount you owe us is not due and payable 
 b) the amount we owe you is not due and payable 
 c) the amounts to be offset are not in the same currency 
 d) the amount you owe us is conditional. 
2.   If we wish to use this article to offset amounts that are not due and pay-

able, there is a restriction. We then only make use of our set-off right in 
the following cases: 

 a)  Someone levies an attachment on the amount we owe you (for 
example, your bank account credit balance) or in any other manner 
seeks recovery from such claim. 

 b)  Someone obtains a limited right to the amount we owe you (for 
instance, a right of pledge on your bank account credit balance). 

 c)  You transfer the amount we owe you to someone else. 
 d)  You are declared bankrupt or subject to a (temporary) moratorium of 

payments. 
 e)  You are subject to a legal debt management scheme or another insol-

vency scheme. This restriction does not apply if the claims are in dif-
ferent currencies. In the latter case, we are always permitted to offset.

3.   If we proceed to offset in accordance with this article, we will inform you 
in advance or otherwise as soon as possible thereafter. When making 
use of our set-off right, we adhere to our duty of care as specified in 
Article 2 paragraph 1 of the GBC. 

4.   Amounts in different currencies are set off at the exchange rate on the 
date of set-off. 

Article 26 – Collateral
If we so request, you are required to provide us with collateral as security for 
the payment of the amounts you owe us This article lists a number of rules 
that may be important with respect to providing collateral. 
1.   You undertake to provide us with (additional) collateral as security for the 

payment of the amounts that you owe us immediately at our request. 
This collateral may, for example, be a right of pledge or a mortgage on 
one of your assets. The following applies with regard to the collateral 
that you must provide to us: 

 a)  This collateral serves as security for the payment of all amounts that 
you owe us or will come to owe us. It is not relevant how these debts 
arise. These debts could arise due to, for example, a loan, credit 
(overdraft), joint and several liability, suretyship or guarantee. 

 b)  You are not required to provide more collateral than is reasonably 
necessary. However, the collateral must always be sufficient to cover 
the amounts that you owe us or will come to owe us. In assessing this, 
we take into account your risk profile, our credit risk with you, the 

(coverage) value of any collateral that we already have, any change 
in the assessment of such factors, and all other factors or circumstan-
ces for which we can demonstrate that they are relevant for us. 

 c)  You must provide the collateral that we require. If, for example, we 
request a right of pledge on your inventory, you cannot provide us 
with a right of pledge on company assets instead. 

 d)  Providing collateral could also be that you agree that a third party, 
who has obtained or will obtain collateral from you, acts as a surety or 
guarantor for you and is able to take recourse against such. This 
agreement also includes that we may stand surety or act as guarantor 
for you towards that third party and that we are able to take recourse 
from the collateral that we will obtain or have obtained from you. 

 e)  If we demand that existing collateral be replaced by other collateral, 
you must comply. 

 This undertaking arises upon the GBC becoming applicable. 
2.  If another bank continues all or part of our business and as a conse-

quence you become a client of this other bank, there is the issue of 
whether the other bank can make use of our rights of pledge and rights 
of mortgage for your debt. In the event that no explicit agreement is 
made at the time of the establishment of the right of pledge or right of 
mortgage, the agreement applies that this right of pledge or right of mort-
gage is intended as security not only for us but for the other bank as well. 
If the collateral pertains to future amounts that you may come to owe us, 
this also applies to the future amounts that you may come to owe that 
other bank. 

3.  We can terminate all or part of our rights of pledge and rights of mort-
gage at any moment by serving notice to this effect. This means, for 
example, that we can determine that the right of pledge or right of mort-
gage does continue to exist but, from now on, no longer covers all recei-
vables for which it was initially created. 

4.   If we receive new collateral, existing collateral will continue to exist. This 
is only different if we make an explicit agreement to that effect with you 
on this. An example is the case where we mutually agree that you should 
provide new collateral to replace existing collateral. 

5.   It may be that we, by virtue of previous general (banking) conditions, 
already have collateral, rights to collateral and set-off rights. This will 
remain in full force in addition to the collateral, rights to collateral and 
set-off rights that we have by virtue of these GBC. 

Article 27 – Immediately due and payable 
You are required to comply with your obligations. Should you fail to do so, we 
can declare all amounts that you owe us immediately due and payable. 
You are required to promptly, fully and properly comply with your obligations. 
By obligations, we are not only referring to the amounts that you owe us, but 
also other obligations. An example of the latter is your duty of care under 
Article 2 paragraph 2 of the GBC. You may nevertheless possibly be in 
default with regard to the fulfilment of an obligation. In that event, the follo-
wing applies: 
 a)   We may then declare all amounts that you owe us immediately due 

and payable, including the claims arising from an agreement with 
which you do comply. We will not exercise this right if the default is of 
minor importance and we will comply with our duty of care as speci-
fied in Article 2 paragraph 1 of the GBC. 

  For example: 
   Suppose you have a current account with us on which, by mutual 

agreement, you may have a maximum overdraft of € 500. However, 
at one point in time your debit balance amounts to € 900. You then 
have an unauthorised debit balance of € 400 on your current account. 
If, in addition, you have a mortgage loan with us, this deficit is not 
sufficient reason to demand repayment of your mortgage loan. Of 
course, you must comply with all of your obligations in connection 
with the mortgage loan and settle the deficit as soon as possible. 

 b)   If we do declare our claims immediately due and payable, we will do 
so by means of a notice. We will tell you why we are doing so in that 
notice. 
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Article 28 – Special costs 
Which special costs may we charge you? 
1.  We may become involved in a dispute between you and a third party 

involving, for example, an attachment or legal proceedings. This may 
cause us to incur costs. You are required to fully compensate us for any 
such costs as we are not a party to the dispute between you and the 
other party. Such costs may consist of charges for processing an attach-
ment that a creditor levies on the credit balances that we hold for you. 
They may also involve the expense of engaging a lawyer. 

2.  We may also incur other special costs in connection with our relationship. 
You are required to compensate us for these costs to the extent that 
compensation is reasonable. These costs could concern appraisal costs, 
advisory fees and costs for extra reports. We will inform you why the 
costs are necessary. If there is a legal regime for special costs, it will be 
applied. 

Article 29 – Taxes and levies 
Taxes and levies in connection with the providing of our services will be paid 
by you. 
Our relationship with you may result in taxes, levies and such. You are requi-
red to compensate us for them. They may include payments that we must 
make in connection with the services that we provide to you (for example: a 
fee owed to the government when establishing security rights). Mandatory 
law or an agreement with you may result in some other outcome. Mandatory 
law is the law from which neither you nor we can depart. 

Article 30 – The form of notifications 
How can you inform us? 
If you want to inform us of something, do so in writing. We may indicate that 
you may or should do this in another manner, for example, through internet 
banking, by e-mail or telephone. 

Article 31 – Incidents and emergencies 
Your cooperation in response to incidents and emergencies or the imminent 
likelihood of them. 
It may happen that a serious event threatens to disrupt, disrupts or has dis-
rupted the providing of our services. One example is a hacker attack on the 
banking internet system. Within reasonable limits, we can ask you to help us 
continue to provide an undisrupted service and to prevent damage as much 
as possible. You are required to comply with this. However, you must always 
check that the request is, in fact, coming from us. If in doubt, you should 
contact us.

Article 32 – Invalidity or annulability 
What is the result if a provision proves to be invalid?
 In the event that a provision in these GBC is invalid or has been annulled 
this provision is then invalid. The invalid provision will be replaced by a valid 
provision that is as similar as possible to the invalid provision. The other 
provisions in the GBC remain in effect. 

Article 33 – Applicable law 
Principle rule: Dutch law applies to the relationship between you and us. 
Our relationship is governed by the laws of the Netherlands. Mandatory law 
or an agreement with you may result in a different outcome. Mandatory law 
is the law from which neither you nor we can depart. 

Article 34 – Complaints and disputes 
How do we resolve disputes between you and us? 
1.   We would very much like you to be satisfied with the providing of our 

services. If you are not satisfied, do inform us of this. We will then see if 
we can offer a suitable solution. Information about the complaints proce-
dure to be followed can be found on our website and is also available at 
our offices. 

2.   Disputes between you and us shall only be brought before a Dutch Court. 
This applies when you appeal to a court as well as when we do so. 
Exceptions to the above are: 

 a)   If mandatory law indicates a different competent court, this is binding 
for you and us. 

 b)   If a foreign court is competent for you, we can submit the dispute to 
that court. 

 c)   You can refer your dispute with us to the competent disputes commit-
tees and complaint committees. 

Article 35 – Terminating the relationship 
You are authorised to terminate the relationship. We can do so as well. Ter-
mination means that the relationship is ended and all current agreements 
are settled as quickly as possible. 
1.   You may terminate the relationship between you and us. We can do so 

as well. It is not a condition that you are in default with regard to an obli-
gation in order for this to occur. When we terminate the relationship, we 
adhere to our duty of care as specified in Article 2 paragraph 1 of the 
GBC. Should you inquire as to why we are terminating the relationship, 
we will inform you in that respect. 

2.  Termination means that the relationship and all on-going agreements are 
terminated. Partial termination is also possible. In this case, for example, 
certain agreements may remain in effect. 

3.   If there are provisions for the termination of an agreement, such as a 
notice period, they shall be complied with. While the relationship and the 
terminated agreements are being settled, all applicable provisions con-
tinue to remain in force. 

Article 36 – Transfer of contracts 
Your contracts with us can be transferred if we transfer our business. 
We can transfer (a part of) our business to another party. In that case, we 
can also transfer the legal relationship that we have with you under an 
agreement with you. Upon the GBC becoming applicable, you agree to 
cooperate in this matter in advance. The transfer of the agreement with you 
is also called a transfer of contract. Naturally, you will be informed of the 
transfer of contract. 

Article 37 – Amendments and supplements to the General Banking 
Conditions 
This article indicates how amendments of and supplements to the GBC 
occur. 
The GBC can be amended or supplemented. Those amendments or supple-
ments may be necessary because of, for example, technical or other 
developments. Before amendments or supplements come into effect, repre-
sentatives of Dutch consumer and business organisations will be approa-
ched for consultation. During these consultations, these organisations can 
express their opinions on amendments or supplements and about the man-
ner in which you are informed about them. 
Amended of supplemented conditions will be filed with the Registry of the 
District Court in Amsterdam and will not come into effect until two months 
after the date of filing.
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