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Spaar- en
Depositorekening

Bij ons spaart u zoals u dat wilt.

Bij ons spaart u zoals u dat wilt
Met de Allianz Spaar- en Depositorekening
U kunt verschillende redenen hebben om te sparen. U kunt sparen om geld te
hebben als uw wasmachine kapot gaat, of voor uw vakantie. Of bijvoorbeeld om later
de studie van uw kinderen te betalen. Of u heeft even geld over en daarvoor wilt u
graag een aantrekkelijke rente krijgen. Bij Allianz kiest u een manier van sparen die
goed bij u past.

In deze brochure vindt u een antwoord
op de volgende vragen:

Wat is de Allianz Spaar- en
Depositorekening?

1. Wat is de Allianz Spaar- en Depositorekening?
2. Wilt u sparen zonder beperkingen tegen een
aantrekkelijke variabele rente?
3. Of wilt u liever de zekerheid van een gegarandeerde vaste rente?
4. Welke kosten betaalt u?
5. Hoe opent u een Allianz Spaar- en Depositorekening?

De Allianz Spaar- en Depositorekening is een rekening
waarmee u kunt sparen, zoals u dat wilt. De Allianz Spaaren Depositorekening werkt heel eenvoudig. U opent een
spaarrekening en daar stort u geld op wanneer u dat wilt. En
u kunt dat geld er ook weer afhalen wanneer u dat wilt. U
ontvangt over uw spaargeld een aantrekkelijke rente. Deze
rente is variabel. Wilt u liever een gegarandeerde rente? Kies
dan voor een deposito. In een deposito zet u uw geld vast
voor een afgesproken tijd en rente. Dit geeft u zekerheid
over de opbrengst en deze rente is vaak ook hoger. Bij ons
spaart u zoals u dat wilt. Op één rekening. Dat is gemakkelijk
en overzichtelijk.
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Sparen zonder beperkingen tegen een
aantrekkelijke rente?
Wilt u uw geld op uw spaarrekening storten op het moment
dat het u uitkomt? En op ieder moment extra geld op uw
spaarrekening storten? En wilt u uw spaargeld van de
spaarrekening afhalen wanneer u dat wilt? Kies er dan voor
om te sparen zonder beperkingen met de Allianz Spaar- en
Depositorekening. Over uw spaargeld op de spaarrekening
krijgt u een aantrekkelijke variabele rente. Deze rente is
afhankelijk van de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt.
Hierdoor kan de rente dalen maar ook stijgen. U kiest zelf
het bedrag dat u wilt sparen en wanneer u wilt sparen.
Wij storten de rente na het einde van ieder kwartaal op uw
spaarrekening.

Liever een gegarandeerde vaste rente met
een deposito?
Wilt u sparen met een gegarandeerde vaste rente? En heeft
u uw spaargeld niet direct nodig? Kies dan voor een deposito.
In een deposito zet u uw geld vast voor een afgesproken tijd
en rente. Dit geeft u zekerheid over de opbrengst en deze
rente is vaak ook hoger. Hoe werkt dit?
1. U stort in één keer een bedrag van minimaal € 500,-.
2. U kiest zelf hoe lang u uw geld vastzet. U kiest voor een
periode van minimaal 1 jaar tot maximaal 10 jaar.
3. Tijdens de afgesproken periode ontvangt u een gegarandeerde vaste rente. Op deze manier weet u van tevoren
hoeveel geld u aan het eind van de periode heeft gespaard.
4. U kunt verschillende deposito’s afsluiten. Elke deposito
heeft een eigen looptijd en eigen gegarandeerde rente.
Afsluiten van een deposito doet u met internetbankieren.
5. Wilt u geld bijstorten in een deposito die u heeft afgesloten?
Dit is niet mogelijk. Wel kunt u een nieuwe deposito
afsluiten.
6. U kunt uw geld tijdens de afgesproken periode niet
opnemen.
7. Wij storten de rente van uw deposito ieder jaar achteraf op
uw spaarrekening.

8. Wilt u geld dat vaststaat op uw spaarrekening tijdens de
afgesproken periode toch opnemen? Dat kan, maar dan
betaalt u daarvoor wel kosten. U betaalt 1,25% van het
bedrag dat u opneemt, voor ieder jaar dat het bedrag nog
vast had moeten staan. De boete is nooit meer dan 4,5%
9. Wilt u aan het eind van de periode verder sparen?
Dan kan dat. U kiest op dat moment hoe u verder spaart:
u kunt opnieuw een deposito afsluiten of sparen zonder
beperkingen tegen een variabele rente.

Welke kosten betaalt u?
Voor de Allianz Spaar- en Depositorekening worden geen
kosten in rekening gebracht. Ook het opnemen van spaargeld,
het openen van de rekening en het afsluiten van deposito‘s
is kosteloos. Heeft u een deposito afgesloten en wilt u tijdens
de afgesproken periode geld opnemen van uw deposito?
Dan betaalt u hiervoor kosten. Meer informatie vindt u op
onze website en in het reglement van de Allianz Spaar- en
Depositorekening.

Wat zijn de voordelen van de Allianz
Spaar- en Depositorekening?
De Allianz Spaar- en Depositorekening heeft veel
voordelen:
1. U kunt sparen zoals u dat wilt. Op één spaarrekening.
2. U kunt er voor kiezen dat u uw spaargeld altijd
van de rekening af kan halen.
3. En u kunt er voor kiezen dat u uw spaargeld
een bepaalde periode vastzet in een deposito.
U krijgt dan een gegarandeerde rente die de
afgesproken periode gelijk blijft.
4. U regelt alles eenvoudig via internet, 24 uur
per dag.

9

Wat gebeurt er met uw geld als wij failliet
gaan?
Voor ons gelden dezelfde regels als voor alle andere banken
in Nederland. Als wij failliet gaan, krijgt u een bepaald
maximaal bedrag terug. In 2017 is dat € 100.000,- per bank,
per persoon. Meer informatie vindt u op de website van De
Nederlandsche Bank onder het kopje ‘depositogarantiestelsel’
(www.dnb.nl).

Hoe opent u een Allianz Spaar- en
Depositorekening?
Wilt u gaan sparen op de Allianz Spaar- en Depositorekening?
Ga dan naar onze website www.allianzvermogen.nl. Daar
kunt u de spaarrekening direct openen. Ook vindt u daar
meer informatie over de Allianz Spaar- en Depositorekening
en de rentes van de Allianz Spaar- en Depositorekening.

Wilt u advies van een financieel adviseur?
Wilt u eerst advies van een financieel adviseur? Op
www.allianzvermogen.nl vindt u een onafhankelijk financieel
adviseur bij u in de buurt. Voor dit advies kan de financieel
adviseur kosten in rekening brengen.

Beleggen om uw vermogen te laten
groeien?
Wilt u naast sparen ook beleggen om uw vermogen te
laten groeien? Vraag dan aan uw financieel adviseur wat de
mogelijkheden zijn met de Allianz Beleggersrekening. Of kijk
voor meer informatie op www.allianzvermogen.nl.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Allianz Spaar- en Depositorekening? Ga dan naar www.allianzvermogen.nl of lees het
Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening.

Wie is Allianz?
Allianz Nederland Asset Management is al vele jaren
succesvol in vermogensbeheer met diverse beleggingsfondsen die over de hele linie uitstekende prestaties laten
zien. Allianz werkt samen met een geselecteerd aantal
onafhankelijke financieel adviseurs. De adviseur helpt
u graag passende oplossingen te vinden voor uw totale
financiële planning. Allianz Nederland Asset Management is
onderdeel van Allianz Group, één van de grootste financiële
instellingen ter wereld met ruim zestig miljoen klanten in
meer dan zeventig landen. Allianz is een bedrijf met een
krachtig imago, een internationale strategie en een stevige
vermogenspositie.

Allianz vindt het belangrijk dat u
een goede beslissing neemt!
Allianz vindt het belangrijk dat u een goede beslissing
neemt. En dat u spaart op een manier die bij u past.
Wees er zeker van dat u alles goed begrijpt, voordat u
een beslissing neemt. In het reglement Allianz Spaar- en
Depositorekening staan al uw rechten en plichten van de
Allianz Spaar- en Depositorekening. In onze dienstverlening
stellen wij uw belang voorop. Toch kan het gebeuren dat
u niet tevreden bent over onze service. Heeft u een klacht
over onze producten of diensten, dan vragen wij u deze
eerst aan ons voor te leggen. Ga naar onze website
www.allianzvermogen.nl voor meer informatie. Allianz
Nederland Asset Management heeft een bankvergunning
van De Nederlandsche Bank N.V. Deze folder geeft u geen
rechten.
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