VOORWAARDEN
ZAKELIJKE TERMIJN DEPOSITO

Artikel 1. Definities
Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden zoals
vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken, meest
recente versie, te zien op en te downloaden van de website van de
Nederlandse Vereniging van Banken.
Deposito: de door de Depositohouder bij GarantiBank gestorte
gelden in euro’s die voor een bepaalde periode tegen vergoeding
door GarantiBank van rente door de Depositohouder worden
aangehouden op de rekening met de naam Zakelijke Termijn
Deposito.
Depositohouder: de tenaamgestelde van het Deposito en van de
door
deze
bij
GarantiBank
aangehouden
GarantiBank
Tegenrekening.
GarantiBank: GarantiBank International N.V., gevestigd te
Amsterdam.
GarantiBank Tegenrekening: de rekening die door de
Depositohouder bij GarantiBank wordt aangehouden ten gunste en
ten laste waarvan mutaties met betrekking tot het Deposito
plaatsvinden.
Valutadatum: de datum vanaf wanneer een bedrag rentedragend
wordt of de datum tot wanneer een bedrag rentedragend is.
Voorwaarden Zakelijke Termijn Deposito: deze voorwaarden,
bevattende instructies en aanvullende voorwaarden met betrekking
tot het Deposito dat door de Depositohouder bij GarantiBank wordt
aangehouden.

Artikel 5. Toepasselijkheid, wijziging en aanvulling
van
voorwaarden
5.1 Op het Deposito zijn deze Voorwaarden Zakelijke Termijn
Deposito van toepassing.
5.2 GarantiBank kan de Voorwaarden Zakelijke Termijn Deposito
wijzigen en/of aanvullen of besluiten om het Zakelijke Termijn
Deposito niet meer als product aan te bieden. Van één en ander zal
in ieder geval via de website van GarantiBank kennis kunnen worden
genomen.
5.3 Het bepaalde in artikel 5.2 is niet van toepassing op lopende
Deposito's.
5.4 Voor zover in deze Voorwaarden Zakelijke Termijn Deposito
daarvan niet wordt afgeweken, zijn op de overeenkomst tussen
GarantiBank en de Depositohouder(s) op het Deposito eveneens
van toepassing de Algemene Bankvoorwaarden.
5.5 In geval van discrepanties tussen deze Voorwaarden Zakelijke
Termijn Deposito en de Algemene Bankvoorwaarden, prevaleren de
Voorwaarden Zakelijke Termijn Deposito.

Artikel 2. Het deposito
2.1 Het Deposito kan worden geopend door een opdracht via de
GarantiBank Tegenrekening.
2.2 Opening van het Deposito wordt schriftelijk aan de
Depositohouder bevestigd, tenzij het Deposito wordt geopend met
gebruikmaking van internetbankieren.
2.3 De minimuminleg op het Deposito is EUR 2.000,-.
2.4 Het Deposito krijgt dezelfde tenaamstelling als de GarantiBank
Tegenrekening.
2.5 Overboekingen naar en van het Deposito kunnen slechts
plaatsvinden via de GarantiBank Tegenrekening.
2.6 Overboekingen naar en van het Deposito worden uitgevoerd met
dezelfde Valutadatum.
2.7 Aan het einde van de looptijd van het Deposito wordt het
depositobedrag overgeboekt naar de GarantiBank Tegenrekening.
Artikel 3. Vrijwaring
3.1 De Depositohouder vrijwaart GarantiBank van alle aanspraken
die tegen haar worden ingesteld, door wie dan ook, voor wat betreft
het Deposito als gevolg van de betaling van enig bedrag of van elke
handeling overeenkomstig de instructie van de Depositohouder.
3.2 Documentatie en/of informatie met betrekking tot het Deposito
worden verzonden naar het bij GarantiBank laatst bekende adres,
tenzij door de Depositohouder andere instructies zijn gegeven.
Artikel 4. Looptijd en rente
4.1 De tussen GarantiBank en de Depositohouder overeengekomen
looptijd van het Deposito is vast en kan niet tussentijds worden
opgezegd.
4.2 De rentepercentages worden vermeld op de website van
GarantiBank, www.garantibank.nl.
4.3 De tussen GarantiBank en de Depositohouder overeengekomen
rente kan bij bedragen boven EUR 1.000.000,- afwijkend zijn ten
opzichte van de vastgestelde rentepercentages en is vast gedurende
de overeengekomen looptijd van het Deposito.
4.4 De renteberekening vindt plaats op basis van het werkelijke
aantal dagen van zowel de maand als het jaar (maand juist/jaar juist).
4.5 De uitbetaling van rente, te rekenen vanaf de datum van inleg,
wordt gedurende de looptijd van het Deposito jaarlijks overgeboekt
naar de GarantiBank Tegenrekening.
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