Termijndeposito opdracht
U kunt dit formulier op uw computer invullen, uitprinten en ondertekend naar ons opsturen.

Rekeninghouder/Gevolmachtigde/Ouder of wettelijke vertegenwoordiger
Voorletters:
Achternaam:
Klantnummer:
Rekeningnummer:
Bedrag:

€

(De minimum inleg bedraagt € 2.500,–. Alleen bij een 7 of 10 jaars termijndeposito met maandelijkse rentebetaling geldt een minimum inleg van € 20.000,–.)

Rentetarieven per 08.03.2018
rentewijzigingen voorbehouden

Wij verzoeken u de gewenste looptijd aan te kruisen:
12 maanden
2 jaar
4 jaar

0,30% p.j.
0,40% p.j.
0,90% p.j.

18 maanden
3 jaar
5 jaar

0,35% p.j.
0,75% p.j.
1,00% p.j.

De rente wordt aan het einde van de looptijd uitgekeerd. Bij meerjarige termijndeposito‘s wordt de rente jaarlijks uitgekeerd op uw spaarrekening bij
Credit Europe Bank.

Voor termijndeposito‘s met een looptijd van 7 en 10 jaar kunt u kiezen tussen jaarlijkse en maandelijkse* rentebetaling
op uw Top-Interest rekening:
7 jaar
10 jaar

1,10% p.j.
1,25% p.j.

maandelijks
maandelijks

jaarlijks
jaarlijks

*Indien u kiest voor maandelijkse rentebetaling is dit in afwijking van de productvoorwaarden. U kunt de frequentie van de rentebetaling (maandelijks / jaarlijks) binnen 14 dagen na ingangsdatum wijzigen. Daarna is dit niet meer mogelijk.

•

•
•
•

De dag dat wij uw opdracht hebben ontvangen, geldt als ingangsdatum van uw deposito. Bij onvoldoende saldo op uw spaarrekening
verschuift de ingangsdatum dienovereenkomstig. Indien er binnen 14 dagen na ontvangst van uw opdracht niet voldoende saldo op uw rekening
staat, komt deze opdracht te vervallen.
Als rentetarief geldt het actuele rentepercentage op de ingangsdatum van het deposito. Dit kan eventueel afwijken van het rentetarief op uw
opdrachtformulier.
Indien u bij een termijndeposito van 7 en 10 jaar geen keuze voor maandelijks of jaarlijks heeft gemaakt, wordt automatisch een termijndeposito
met jaarlijkse rentebetaling geopend.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende opdrachten kunnen worden verwerkt


Plaats / Datum / Handtekening Rekeninghouder / Gevolmachtigde / Ouder of wettelijke vertegenwoordiger
De algemene voorwaarden van Credit Europe Bank N.V., alsmede de productvoorwaarden zijn van toepassing. U vindt de actuele versie op onze website www.crediteurope.nl onder ‘Downloads’. U kunt ook telefonisch een exemplaar aanvragen via ons Contact Center op telefoonnummer 0900 4711000 (€ 0,35 per gesprek).

U kunt dit formulier gratis opsturen naar:
Credit Europe Bank N.V.
Antwoordnummer 255
1100 VB Amsterdam
Fax: 020 3576316

Handelsregister Amsterdam nr. 33256675

