
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieblad voor rekeninghouders over 
depositogarantie 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AANVULLENDE INFORMATIE: 

 

(1) Garantiestelsel ter bescherming van uw deposito. 

Uw deposito wordt gedekt door een wettelijk 

depositogarantiestelsel. In het geval van een 

faillissement worden uw deposito's door het 

depositogarantiestelsel terugbetaald tot een 

maximum van EUR 100.000. 

(2) Algemene beschermingslimiet.  

Indien een deposito niet beschikbaar is omdat een 

kredietinstelling niet aan haar financiële 

verplichtingen kan voldoen, worden depositohouders 

terugbetaald door het depositogarantiestelsel. De 

terugbetaling bedraagt ten hoogste EUR 100.000 per 

kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij 

dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld 

om het dekkingsniveau te bepalen. Indien een 

rekeninghouder bijvoorbeeld een spaarrekening heeft 

met EUR 90.000 en een rekening-courant met EUR 

20.000, krijgt hij of zij slechts EUR 100.000 

terugbetaald. 

(3) Beschermingslimiet voor gezamenlijke 
rekeningen.  

Voor gezamenlijke rekeningen geldt een 

beschermingslimiet van EUR 100.000 voor elke 

depositohouder. 

In bepaalde gevallen zijn de deposito’s volledig 

beschermd voor een bedrag van meer dan EUR 

100.000, gedurende 12 maanden vanaf de datum van 

de eerste creditering van het deposito of vanaf het 

moment dat het deposito wettelijk overdraagbaar is 

geworden, waarschijnlijk als het deposito: 

a) afkomstig is van een overdracht of passage 

(erfopvolging) van een woning; 

b) betrekking heeft op een sociaal doel, met name een 

deposito dat voortvloeit uit de erfenis en de overdracht 

van een erfenis, de overdracht van een bruidsschat, een 

schenking bij het aangaan van een huwelijk, een 

overdracht onder bezwarende titel van 

gemeenschapseigendommen van echtgenoten, een 

vertrekpremie of een pensioenuitkering en een betaald 

ouderdomspensioen of een ander pensioen of wegens 

overlijden, de betaling van de opbrengst van een 

belegging in een pensioenfonds uit het pensioensparen, 

een eenmalige betaling in het kader van een aanvullend 

pensioenspaarplan; 

c) voortvloeiden uit verzekeringsuitkeringen of een 

vergoeding voor schade veroorzaakt door een strafbaar 

feit of door een valse beschuldiging. De deposant stelt 

de Bank van deze feiten op de hoogte onmiddellijk nadat 

het bedrag van de inleg op de bankrekening is 

bijgeschreven. 

 

Meer informatie is te vinden op www.fovsr.sk/?lang=en.  

(4) Terugbetaling. 

Het verantwoordelijke depositogarantiestelsel is het 

Slowaakse Depositobeschermingsfonds (Fond 

ochrany vkladov), Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, 

Slowakije, Tel: (+421 2) 5443 5444, e-mail: 

fov@fovsr.sk, website: www.fovsr.sk/?lang=en.  

Het stelsel zal uw deposito's (tot een maximum van 

EUR 100.000) terugbetalen binnen 10 werkdagen 

vanaf 1 januari 2021 t/m 31 december 2023; binnen 7 

werkdagen vanaf 1 januari 2024. 

Indien u binnen deze termijn niet bent 

terugbetaald, moet u contact opnemen met het 

depositogarantiestelsel, omdat er een 

tijdslimiet is voor het vorderen van 

terugbetaling. Meer informatie is te vinden op 

www.fovsr.sk/?lang=en.  

Overige belangrijke informatie:  

In het algemeen vallen alle particuliere 

depositohouders en bedrijven onder het 

depositogarantiestelsel. Uitzonderingen voor 

bepaalde deposito's zijn vermeld op de website van 

het verantwoordelijke depositogarantiestelsel. Uw 

kredietinstelling informeert u eveneens op verzoek of 

bepaalde producten al dan niet gedekt zijn. Indien 

deposito's gedekt zijn, bevestigt de kredietinstelling dit 

ook op het rekeningafschrift.

Deposito's bij Privatbanka, a.s. zijn beschermd 

door: 

Het Slowaakse Depositobeschermingsfonds (Fond ochrany vkladov) (1) 

Beschermingslimiet: EUR 100.000 per depositohouder per kredietinstelling (2) 

Indien u meer deposito's bij dezelfde 

kredietinstelling hebt: 

Al uw deposito's bij dezelfde kredietinstelling worden bij elkaar opgeteld en het totaalbedrag is 
onderworpen aan de limiet van EUR 100.000 (2) 

Indien u een gezamenlijke rekening met een andere 

persoon of andere personen hebt: 

De limiet van EUR 100.000 is op iedere depositohouder afzonderlijk van toepassing (3) 

Terugbetalingstermijn in geval van het faillissement 

van een kredietinstelling: 

10 werkdagen vanaf 1 januari 2021 t/m 31 december 2023 

7 werkdagen vanaf 1 januari 2024 (4) 

Vergoedingsvaluta: Euro (EUR) 

Vragen aan Privatbanka, a.s. over uw rekening 

kunt u richten aan: 

Klantenservice Raisin, Postbus 13 01 51, 13601 Berlijn - Duitsland 

Tel: +31 20 715 92 96, www.raisin.nl 

Vragen over het depositogarantiefonds en uw 

terugbetaling kunt u richten aan: 

Het Slowaakse Depositobeschermingsfonds (Fond ochrany vkladov), Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, 
Slowakije, Tel: (+421 2) 5443 5444, e-mail: fov@fovsr.sk, website: www.fovsr.sk/?lang=en 

Meer informatie: www.fovsr.sk/?lang=en 

http://www.fovsr.sk/?lang=en
http://www.fovsr.sk/?lang=en
http://www.fovsr.sk/?lang=en


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depositor Information Sheet 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONAL INFORMATION: 
 

 

(1) Scheme responsible for the protection of 

your deposit 

Your deposit is covered by a statutory Deposit 

Guarantee Scheme. If insolvency should occur, 

your deposits would be repaid up to 100,000 EUR 

by the Deposit Guarantee Scheme. 

 

(2) General limit of protection 

If a deposit is unavailable because a credit 

institution is unable to meet its financial obligations, 

depositors are repaid by a Deposit Guarantee 

Scheme. This repayment covers at maximum 

100,000 EUR per credit institution. This means that 

all deposits at the same credit institution are added 

up in order to determine the coverage level. If, for 

instance a depositor holds a savings account with 

90,000 EUR and a current account with 20,000 

EUR, he or she will only be repaid 100,000 EUR. 

(3) Limit of protection for joint accounts 

In case of joint accounts, the limit of 100,000 

EUR applies to each depositor. 

In certain cases, deposits are protected in full 

amount exceeding EUR 100,000, during 12 

months from the date of the initial crediting of the 

deposit or from the moment on which the deposit 

became legally transferrable, if the deposit 

probably: 

a) comes from a transfer or passage (succession) of a 

residential property; 

b) refers to social purpose, in particular a deposit 

resulting from inheritance and transfer of inheritance, 

transfer of a dowry, donation upon entering into 

marriage, a transfer for consideration from community 

property of spouses, from severance payment or 

retirement benefit and from paid old-age pension or 

other pension or owing to death, payment of yields from 

investing in a pension fund from old-age pension saving, 

from paid one-off settlement under supplementary 

pension saving scheme; 

c) resulted from insurance benefits or a compensation 

for a harm caused by a criminal act or by a false 

accusation. The depositor shall notify the Bank of these 

facts immediately after the amount of the deposit is 

credited to the bank account. 

 

Further information can be obtained under: 

www.fovsr.sk/?lang=en. 

 

 

(4) Reimbursement 

The  responsible   Deposit   Guarantee   Scheme 

is the Slovakian Deposit Protection Fund (Fond 

ochrany vkladov), Kapitulská 12, 812 47 

Bratislava 1, Slovakia, Tel: (+421 2) 5443 5444, 

email: fov@fovsr.sk, website: 

www.fovsr.sk/?lang=en. 

It will repay your deposits (up to 100,000 EUR) 

within 10 working days from January 1st 2021 until 

December 31st 2023; within 7 working days from 

January 1st 2024. 

If you have not been repaid within this dead- line, 

you should contact the Deposit Guarantee 

Scheme since the time to claim reimbursement 

may be barred within a certain time limit. 

Further information can be obtained under 

www.fovsr.sk/?lang=en. 

 

Further important information: 

In general, all retail depositors and businesses are 

covered by Deposit Guarantee Schemes. 

Exceptions for certain deposits are stated on the 

website of the responsible Deposit Guaran- tee 

Scheme. Your credit institution will also in- form 

you on request whether certain products are 

covered or not. If deposits are covered, the credit 

institution shall also confirm this on the statement 

of account. 

 

Deposits in Privatbanka, a.s. are protected 

by: 

The Slovakian Deposit Protection Fund (Fond ochrany vkladov) (1) 

Limit of protection: 100,000 EUR per depositor per credit institution (2) 

If you have more deposits at the same credit 

institution: 

All your deposits at the same credit institution are ”aggregated” and the total is subject to the 

limit of 100,000 EUR (2) 

If you have a joint account with other 

person(s): 

The limit of 100,000 EUR applies to each depositor separately (3) 

Reimbursement period in case of credit 

institution´s failure: 

10 working days from January 1st 2021 until December 31st 2023 

7 working days from January 1st 2024 (4) 

Currency of reimbursement: Euro (EUR) 

In case of questions to Privatbanka, a.s. 

in regard to your account: 

Klantenservice Raisin, Postbox 13 01 51, 13601 Berlin - Germany 

Tel: +31 20 715 92 96, www.raisin.nl 

In case of questions relating to the Deposit 

Guarantee Fund and your reimbursement: 

The Slovakian Deposit Protection Fund (Fond ochrany vkladov), Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, 

Slovakia, Tel: (+421 2) 5443 5444, email: fov@fovsr.sk, website: www.fovsr.sk/?lang=en 

More information: www.fovsr.sk/?lang=en 

http://www.fovsr.sk/?lang=en
http://www.fovsr.sk/?lang=en
http://www.raisin.nl/
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1. GENERAL INFORMATION 1. ALGEMENE INFORMATIE 

These terms and conditions regarding 

Privatbanka, a.s. (“Privatbanka”) deposits 

(the “Terms”) are effective upon the opening 

of a term or overnight deposit account or 

notice account with Privatbanka via 

www.raisin.nl, the internet platform of Raisin 

GmbH (“Raisin”). 

Deze voorwaarden betreffende 

spaarrekeningen bij Privatbanka, a.s. (hierna 

“Privatbanka” genoemd) (hierna de 

“Voorwaarden” genoemd), treden in 

werking bij opening van een 

termijndepositorekening, dagelijks 

opvraagbare spaarrekening of spaarrekening 

met opzegtermijn bij Privatbanka via 

www.raisin.nl, het internetplatform van 

Raisin GmbH (hierna “Raisin” genoemd). 
 

2. INFORMATION REGARDING DIS- 

TANCE TRANSACTIONS 

 

2. INFORMATIE OVER TRANSACTIES 

OP AFSTAND 

2.1 Privatbanka, a.s. 2.1 Privatbanka, a.s. 

Privatbanka is a Slovakian private limited 

liability company (Akciová spoločnosť) and 

registered with the Business Register of the 

Slovak Republic (Obchodný register SR) 

under registration number (IČO) 31 634 419. 

Privatbanka is een Slowaakse besloten 
vennootschap (Akciová spoločnosť) en is 
ingeschreven in het Zakelijk Register van de 
Slowaakse Republiek (Obchodný register SR) 
onder inschrijvingsnummer (IČO) 31 634 
419. 

2.2 Corporate purpose 2.2 Doel van de vennootschap 

The corporate purpose of Privatbanka is, inter 

alia, the conduct of private banking business, 

which includes payment services by general 

payment systems and receipt of deposits. 
 

 

De bedrijfsdoelstelling van Privatbanka is 

onder andere het voeren van een private 

banking bedrijf, dat onder meer bestaat uit 

betalingsdiensten via algemene 

betalingssystemen en het aanhouden van 

spaarrekeningen. 
 

 

2.3 Summonable address 2.3 Contactadres 

The summonable address of Privatbanka is: 
 

 Ústredie Privatbanka, a.s. 

Einsteinova 25 

851 01 Bratislava 

Slovakia 

Het contactadres van Privatbanka is: 
 

Ústredie Privatbanka, a.s. 

Einsteinova 25 

851 01 Bratislava 

Slowakije 

2.4 Contact 

Raisin and Privatbanka cooperate for the 

purpose of the opening and maintenance of the 

customer’s deposit account. Raisin will accept 

all notifications by the customer on behalf of 

Privatbanka. 

2.4 Contactpersoon 

De samenwerking tussen Raisin en 

Privatbanka is gericht op het openen en 

aanhouden van spaarrekeningen van klanten. 

Raisin accepteert namens Privatbanka alle 

kennisgevingen van klanten. 

http://www.raisin.nl/
http://www.raisin.nl/
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Raisin is a German limited liability company 

(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) with 

registered office in Berlin, registered with the 

commercial register of the local court in 

Berlin-Charlottenburg under HRB 146726 B. 

Raisin is licensed by the Netherlands 

Authority for the Financial Markets (with 

license number: 12045380) to act as an 

intermediary in relation to, among other 

things, deposit accounts. 
 

 

Raisin is the customer’s direct contact per- 

son in the Netherlands. During usual business 

hours, the customer can contact Raisin under 

the following summonable address: 

 
 

Raisin GmbH  

Schlesische straße 33/34 

10997 Berlin 

Germany 
 

Email: klantenservice@raisin.nl 

Phone: 020 715 92 96 

Post: Raisin – Postbox 13 01 51 – 

13601 Berlin, Germany 
 

The customer will receive all information 

required to manage the deposit account 

electronically via the internet platform of 

Raisin www.raisin.nl. 

 

Raisin is een Duitse vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung) met statutaire zetel in 

Berlijn, en is ingeschreven in het 

handelsregister van de lokale rechtbank van 

Berlijn-Charlottenburg onder nummer HRB 

146726 B. Raisin bezit een vergunning van de 

Autoriteit Financiële Markten (met 

vergunningnummer: 12045380) als 

bemiddelaar in onder meer spaarrekeningen. 
 

Raisin is de directe contactpersoon van de 

klant in Nederland. Tijdens kantooruren kan 

de klant contact opnemen met Raisin op het 

volgende contactadres: 

 
 

Raisin GmbH  

Schlesische straße 33/34 

10997 Berlijn 

Duitsland 
 

E-mail: klantenservice@raisin.nl 

Telefoon: 020 715 92 96 

Post: Raisin – Postbus 13 01 51 – 

13601 Berlijn, Duitsland 
 

De klant ontvangt alle informatie die 

benodigd is voor het elektronisch beheer van 

de spaarrekening via het internetplatform van 

Raisin op www.raisin.nl. 

2.5 VAT identification number 2.5 Btw-identificatienummer 

The value added tax identification number of 

Privatbanka is: SK2020461905. 

Het btw-nummer van Privatbanka is:  

SK2020461905. 

2.6 Supervisory authority 2.6 Toezichthoudende autoriteit 

Privatbanka is regulated and supervised by 

the National Bank of Slovakia “Národná 

banka Slovenska”, Imricha Karvasa 1, 813 25 

Bratislava, Slovakia. The entry of 

Privatbanka in the register of Národná banka 

Slovenska can be found under: 
 

 https://nbs.sk/en/financial-market-

supervision1/ 
 

Furthermore, Privatbanka is also registered 

with the Dutch Central Bank  

Privatbanka is onderworpen aan de 

regelgeving en het toezicht van de National 

Bank of Slovakia “Národná banka 

Slovenska”, Imricha Karvasa 1, 813 25 

Bratislava, Slowakije. De inschrijving van 

Privatbanka in het register van de Národná 

banka Slovenska is te vinden op: 
 

 https://nbs.sk/en/financial-market-

supervision1/ 
 

Daarnaast is Privatbanka ook ingeschreven 

bij De Nederlandsche Bank (DNB) 

mailto:kundenservice@weltsparen.de
http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl./
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(De Nederlandsche Bank, DNB) as a cross-

border operating bank in accordance with Art. 

2:18 of the Dutch Act on Financial 

Supervision (Wet op het financieel toezicht, 

Wft). The customer can find the entry of 

Privatbanka in the register of DNB under: 
 

https://www.dnb.nl/en/supervision/public-

register/index.jsp 

als een bank die grensoverschrijdend actief is 

in overeenstemming met Artikel 2:18 van de 

Nederlandse Wet op het financieel toezicht 

(Wft). De klant kan de inschrijving van 

Privatbanka in het register van DNB vinden 

op: 
 

https://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/openb

aar-register/index.jsp 

2.7 Customer complaints 2.7 Klachten van klanten 

As a consumer the customer may without 

losing her/his legal rights appeal to the 

Institute of Alternative Dispute Resolution of 

the Slovak Banking Association (Inštitút 

alternatívneho riešenia sporov Slovenskej 

bankovej asiciácie), 

https://institutars.sk/chcem-podat-navrh/, 

Blumental Office I., Mýtna 48, 811 07 

Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 572 05 309  

and the European Consumer Centre (ECC) 

under www.eccnederland.nl. 
 

 

In case a customer complaint is addressed to 

the Dutch Complaints Institute Financial 

Services (Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening, Kifid) (www.kifid.nl), the 

Kifid will inform the customer that the 

Institute of Alternative Dispute Resolution of 

the Slovak Banking Association (Inštitút 

alternatívneho riešenia sporov Slovenskej 

bankovej asiciácie) is the competent 

complaint board and that the customer may 

request transmission of the customer 

complaint to the Institute of Alternative 

Dispute Resolution of the Slovak Banking 

Association (Inštitút alternatívneho riešenia 

sporov Slovenskej bankovej asiciácie) from 

the Kifid. If the customer requests such 

transmission, the Kifid will transmit the 

customer complaint to the Institute of 

Alternative Dispute Resolution of the Slovak 

Banking Association (Inštitút alternatívneho 

riešenia sporov Slovenskej bankovej 

asiciácie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als consument mag de klant zonder verlies 

van zijn juridisch afdwingbare rechten zijn 

klacht voorleggen aan het Instituut voor 

alternatieve geschillenbeslechting van de 

Slowaakse bankenvereniging (Inštitút 

alternatívneho riešenia sporov Slovenskej 

bankovej asiciácie) 

https://institutars.sk/chcem-podat-navrh/, 

Blumental Office I., Mýtna 48, 811 07 

Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 572 05 309 

en het Europees Consumentencentrum (ECC) 

op www.eccnederland.nl. 
 

Ingeval een klacht van een klant gericht is aan 

het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (Kifid) (www.kifid.nl), dan 

zal het Kifid de klant berichten dat het 

Instituut voor alternatieve 

geschillenbeslechting van de Slowaakse 

bankenvereniging (Inštitút alternatívneho 

riešenia sporov Slovenskej bankovej 

asiciácie) het bevoegde klachtenbureau is en 

dat de klant kan verzoeken om doorzending 

van zijn klacht naar het Instituut voor 

alternatieve geschillenbeslechting van de 

Slowaakse bankenvereniging (Inštitút 

alternatívneho riešenia sporov Slovenskej 

bankovej asiciácie) door het Kifid. Indien de 

klant verzoekt om een dergelijke 

doorzending, zal het Kifid de klacht van de 

klant doorsturen naar het Instituut voor 

alternatieve geschillenbeslechting van de 

Slowaakse bankenvereniging (Inštitút 

alternatívneho riešenia sporov Slovenskej 

bankovej asiciácie). 

https://institutars.sk/chcem-podat-navrh/
http://www.kifid.nl/
http://www.kifid.nl/
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2.8 Characteristics of Privatbanka deposit 

business and entering into of the 

agreement 

2.8 Kenmerken van de spaaractiviteiten van 

Privatbanka en het aangaan van de 

overeenkomst 
 

2.8.1    With the respective Privatbanka deposit 

account, the customer has a deposit with a 

fixed or variable term, fixed or variable 

interest rate and with or without the 

possibility to withdraw the deposits with or 

without notice period. More detailed 

information on the respective deposit account 

can be found in these Terms and/or in the 

product information sheet for the relevant 

Privatbanka deposit product set out on the 

internet platform of Raisin www.raisin.nl. 

 

2.8.1   Met zijn spaarrekening bij Privatbanka heeft 

de klant de beschikking over een 

spaarproduct met een vaste of variabele 

termijn, vast of variabel rentepercentage, en 

al dan niet met de mogelijkheid om het 

spaargeld op te vragen met of zonder 

opzegtermijn. Meer gedetailleerde informatie 

over de respectieve spaarrekening is te 

vinden in onderhavige Voorwaarden en/of in 

het productinformatieblad van het 

desbetreffende spaarproduct van Privatbanka 

zoals vermeld op het internetplatform van 

Raisin www.raisin.nl. 

 

2.8.2   For the opening of a deposit account with 

Privatbanka (term or overnight deposit 

account or notice account) within the context 

of these Terms, it is required that the customer 

applies for the account via the internet 

platform of Raisin www.raisin.nl. 

2.8.2   Om in overeenstemming met onderhavige 

Voorwaarden een spaarrekening 

(termijndepositorekening, dagelijks 

opvraagbare spaarrekening of spaarrekening 

met opzegtermijn) bij Privatbanka te openen, 

moet de klant de rekening aanvragen via het 

internetplatform van Raisin www.raisin.nl. 

2.8.3    If the customer has decided for a Privatbanka 

product on the internet platform of Raisin 

www.raisin.nl and filled in the corresponding 

application form, Privatbanka will decide 

about the opening of the deposit account. The 

customer will be informed about the result of 

such decision by Raisin within five business 

days from the day Privatbanka received a 

complete application from the customer. 

2.8.3     Nadat de klant een product van Privatbanka 

heeft gekozen op het internetplatform van 

Raisin www.raisin.nl en het bijbehorende 

aanvraagformulier heeft ingevuld, beslist 

Privatbanka over de opening van de 

spaarrekening. De klant ontvangt binnen vijf 

werkdagen nadat Privatbanka een complete 

aanvraag van de klant heeft ontvangen bericht 

van Raisin over de beslissing die 

dienaangaande is genomen. 

2.8.4   If Privatbanka accepts the account opening ap- 

plication, Privatbanka and the customer will 

have entered into a deposit agreement. The 

funds will be transferred to Privatbanka’s 

deposit account. Raisin will provide the 

customer with the corresponding documents, 

in particular the product information sheet for 

the relevant Privatbanka deposit product and 

the confirmation regarding the account 

opening, via the internet platform of Raisin 

www.raisin.nl. 

2.8.4  Ingeval Privatbanka de rekeningaanvraag 

honoreert, zijn Privatbanka en de klant een 

spaar-overeenkomst aangegaan. Vervolgens 

wordt het spaarbedrag overgemaakt naar de 

spaarrekening bij Privatbanka. Raisin stelt de 

klant in het bezit van de bijbehorende 

documenten, met name het 

productinformatieblad voor desbetreffende 

spaarrekening bij Privatbanka en de 

bevestiging van de opening van de rekening, 

via het internetplatform van Raisin 

www.raisin.nl. 

2.9 Payment and fulfillment 2.9 Bijschrijvingen en vergoedingen 

Details on the payment on the respective 

deposit account by the customer and on 

interest payments by Privatbanka are 

specified in this section 2, these Terms as well 

as the relevant product information sheet for 

the Privatbanka deposit product. 

 

 

Bijzonderheden over stortingen op de 

respectieve spaarrekening door de klant en 

rentebetalingen door Privatbanka zijn te 

vinden in onderhavig hoofdstuk 2, de 

onderhavige Voorwaarden en in het 

productinformatieblad van het desbetreffende 

spaarproduct van Privatbanka. 

http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl/
http://www.raisin.nl/
http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl/
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2.10 Applicable language 2.10 Te gebruiken taal 

Applicable language for the entering into of 

the deposit agreement with Privatbanka, these 

Terms and the communication between the 

customer and Privatbanka during the term of 

the agreement is English. 
 

The Dutch text of these Terms is a translation 

of the English original version. In the event of 

any ambiguity or contradiction between the 

English and the Dutch text, the English 

version shall prevail. 

De te gebruiken taal voor het aangaan van de 

spaarovereenkomst met Privatbanka, de 

onderhavige Voorwaarden en de 

communicatie tussen de klant en Privatbanka 

gedurende de looptijd van de overeenkomst is 

Engels. 

De Nederlandse tekst van onderhavige 

Voorwaarden is een vertaling van de 

oorspronkelijke Engelse versie. In geval van 

ambiguïteit of tegenstrijdigheid tussen de 

Engelse tekst en Nederlandse tekst, prevaleert 

de Engelse versie. 

2.11  Applicable law and place of jurisdiction, 

alternative dispute resolution 

2.11  Toepasselijk recht en bevoegde rechter, 

alternatieve geschillenbeslechting 

The deposit agreement between Privatbanka 

and the customer is subject to Dutch law. 

Place of jurisdiction is determined by 

applicable legal provisions (therefore it is 

ordinarily determined by the consumer’s 

residence). 

 
 

Privatbanka does not participate in the dispute 

resolution procedure of a consumer 

arbitration board within the meaning of 

section 4:17 (1) (b) of the Wft and is not 

obliged to do so according to section 4:12 (2) 

(b) of the Wft. The customer may appeal to the 

Institute of Alternative Dispute Resolution of 

the Slovak Banking Association (Inštitút 

alternatívneho riešenia sporov Slovenskej 

bankovej asiciácie) referred to in 2.7 to 

resolve a dispute. A complaint can be filed 

through the submission of the completed form 

“Návrh na začatie alternatívneho riešenia 

sporu”. 
 
 

In addition, in case of products or services 

purchased online, the customer as a consumer 

has the option to initiate a dispute resolution 

procedure on the website 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ provided 

by the European Commission. 

Op de spaarovereenkomst tussen Privatbanka 

en de klant is Nederlands recht van toepassing. 

De bevoegde rechter wordt bepaald aan de 

hand van de toepasselijke wettelijke 

bepalingen (derhalve is de keuze van de 

rechter gewoonlijk afhankelijk van het land 

waar de consument woonachtig is). 

 
Privatbanka neemt niet deel aan de 

geschilbeslechtingsprocedure van een 

geschillencommissie voor consumenten in de 

zin van Artikel 4:17 (1) (b) van de Wft en is 

daar volgens Artikel 4:12 (2) (b) van de Wft 

niet toe verplicht. Voor het beslechten van een 

geschil kan de klant zich wenden tot het 

Instituut voor alternatieve 

geschillenbeslechting van de Slowaakse 

bankenvereniging (Inštitút alternatívneho 

riešenia sporov Slovenskej bankovej asiciácie) 

die wordt genoemd in Artikel 2.7. Er kan een 

klacht worden ingediend door het insturen van 

het ingevulde formulier “Návrh na začatie 

alternatívneho riešenia sporu”. 
 

Daarnaast heeft de consument als klant de 

mogelijkheid om met betrekking tot online 

gekochte producten of diensten een 

geschilbeslechtingsprocedure in gang te zetten

 op de website 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/, die wordt 

aangeboden door de Europese Commissie. 

2.12 Termination provisions 2.12 Bepalingen inzake beëindiging van de 

overeenkomst 

Provisions with respect to the termination of 

a deposit account can be found at the end of 

the special terms and conditions under 3.6 

(for the term deposit account), 3.7 (for the 
overnight deposit account) and 3.8 (for notice 
accounts), respectively. 

De bepalingen betreffende de beëindiging van 

de spaarovereenkomst zijn te vinden aan het 

eind van de bijzondere voorwaarden van 

respectievelijk Artikel 3.6 

(voor termijndepositorekeningen), Artikel 3.7 
(voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen) 
en Artikel 3.8 (voor spaarrekeningen met 
opzegtermijn). 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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2.13 Deposit protection 2.13 Depositogarantie 

The term deposit, the overnight deposit, and 

the notice account covered by the Slovakian 

deposit guarantee scheme. The deposit 

guarantee scheme secures that the account 

holder – in case of an insolvency of 

Privatbanka or if the National Bank of 

Slovakia (Národná banka Slovenska) adopts a 

decision on the occurrence of a deposit 

security event – has a right of compensation 

for all of his balances on the accounts with 

Privatbanka which are covered by the deposit 

protection. The maximum compensation 

amount under the deposit protection is 

100,000 EUR in total for each institution 

provided that nothing else has been stipulated 

in Act No 118/1996 Coll. of the National 

Council of the Slovak Republic of 20 March 

1996 on the protection of bank deposits. The 

amount will be paid in EUR. The 

compensation will be paid by the Slovakian 

Deposit Protection Fund (Fond ochrany 

vkladov) within ten (10) business days from 

the day when the guarantee has been triggered 

provided that nothing else has been stipulated 

in Act No 118/1996 Coll. of the National 

Council of the Slovak Republic of 20 March 

1996 on the protection of bank deposits. For 

further information in English, the customer 

can refer to the website 

www.fovsr.sk/?lang=en. 

De termijndepositorekening, de dagelijks 

opvraagbare spaarrekening en de 

spaarrekening met opzegtermijn vallen onder 

de dekking van het Slowaakse 

depositogarantiestelsel. Het 

depositogarantiestelsel waarborgt dat de 

rekeninghouder – wanneer Privatbanka 

insolvent mocht geraken of wanneer de 

National Bank of Slovakia (Národná banka 

Slovenska) een besluit neemt naar aanleiding 

van een beveiligingsincident betreffende een 

deposito – recht heeft op vergoeding van al 

zijn saldi op de rekeningen bij Privatbanka die 

onder de depositobescherming vallen. Het 

maximaal te vergoeden bedrag krachtens de 

depositobescherming is EUR 100.000 in 

totaal per kredietinstelling, op voorwaarde dat 

er niets anders is gestipuleerd in Wet nr. 

118/1996 Verz. van de Nationale Raad van de 

Slowaakse Republiek van 20 maart 1996 

inzake de bescherming van bankdeposito's. 

Het bedrag wordt uitbetaald in EUR. De 

vergoeding wordt binnen tien (10) werkdagen 

gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding 

van de garantie uitbetaald door het Slowaakse 

Depositobeschermingsfonds (Fond ochrany 

vkladov), op voorwaarde dat er niets anders is 

gestipuleerd in Wet nr. 118/1996 Verz. van de 

Nationale Raad van de Slowaakse Republiek 

van 20 maart 1996 inzake de bescherming van 

bankdeposito's. Voor meer informatie in het 

Engels wordt de klant verwezen naar de 

website www.fovsr.sk/?lang=en. 
 

 
 

2.14     Taxes 2.14    Belastingen 

Deposits including interest income are taxable 

in the Netherlands. The customer is in charge 

of proper declaration of deposits including 

interest income and allow for their appropriate 

taxation in the Netherlands. 

De spaarsaldi inclusief renteopbrengsten zijn 
belastbaar in Nederland. De klant is 
verantwoordelijk voor het naar behoren aangifte 
doen van spaarsaldi inclusief renteopbrengsten 
zodat deze in Nederland toepasselijk kunnen 
worden belast. 

2.15 Fees and additional costs 2.15    Kosten 

Privatbanka will not charge fees for the 

services provided under or in connection with 

these Terms or for the administration of a 

deposit account. 
 

It is possible that Raisin (or its subcontractors 
or other associated partners) charges 
additional fees from the customer for which 
Privatbanka is not accountable. The customer 
may also incur other costs in relation to its 
communication with Privatbanka or Raisin 
(such as charges for telephone calls, internet, 
post- age etc.) for which the customer will not 
be reimbursed by Privatbanka. 

Privatbanka brengt geen kosten in rekening voor 

de diensten die worden verleend ingevolge of in 

verband met onderhavige Voorwaarden of voor de 

administratie van een spaarrekening. 
 

Het is mogelijk dat Raisin (of haar 

onderaannemers of andere geassocieerde 

partners) extra kosten in rekening brengen aan de 

klant waarvoor Privatbanka niet verantwoordelijk 

is. Het is tevens mogelijk dat de klant andere 

kosten maakt in verband met zijn communicatie 

met Privatbanka of Raisin (zoals telefoonkosten, 

kosten van internetgebruik, verzendkosten). Deze 

kosten worden niet door Privatbanka aan de klant 

vergoed. 

http://www.insattningsgarantin.se/
http://www.fovsr.sk/?lang=en.
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2.16 RIGHT OF REVOCATION 
  

2.16 RECHT VAN HERROEPING 

2.16.1 You may revoke your consent to the agreement 
within 14 calendar days without giving 
reasons by means of an express declaration. 
The revocation period shall begin from the 
day of the conclusion of the agreement or, if 
this is the later, from the day on which you 
receive the information that must be supplied 
by us on the basis of article 4:20 (1) of the 
Wft. For the adherence of the revocation 
period the punctual dispatch of the revocation 
suffices provided that the revocation is made 
on a durable data carrier (for example letter, 
email). The revocation is to be sent to: 

 

 

Raisin GmbH  

Schlesische straße 33/34 

10997 Berlin 

Germany 
 

Email: klantenservice@raisin.nl 
A notification received by Raisin may be 
considered as received by Privatbanka. 

2.16.1  U kunt uw instemming met de overeenkomst 

binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van 

redenen herroepen middels een uitdrukkelijke 

verklaring dienaangaande. De 

herroepingstermijn vangt aan op de dag dat de 

overeenkomst is aangegaan of, indien dit later 

is, vanaf de dag waarop u de informatie heeft 

ontvangen die wij u ingevolge artikel 4:20 lid 1 

van de Wft moeten verstrekken. Voor het in 

acht nemen van de herzieningsperiode volstaat 

de tijdige verzending van de kennisgeving van 

herroeping, op voorwaarde dat de kennisgeving 

van herroeping wordt verzonden via een 

duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld brief, 

e-mail). De kennisgeving van herroeping moet 

worden verstuurd naar: 

 

Raisin GmbH  

Schlesische straße 33/34  

10997 Berlijn 

Duitsland 

 

E-mail: klantenservice@raisin.nl  

Een kennisgeving ontvangen door Raisin mag 

worden beschouwd als ontvangen door 

Privatbanka. 

2.16.2   In case of an effective revocation, the mutually 

received benefits are to be reimbursed. You 

are obliged to pay compensation for costs 

associated with the services rendered until the 

revocation, provided that you have been 

informed about this legal consequence in 

conformity with article 4:20 subsection 1 of 

the Wft, and have expressly requested that we 

begin with the performance of the 

consideration before the end of the revocation 

period. In case of an obligation to compensate 

the costs, you could be obliged to fulfil the 

payment obligation according to the 

agreement for the time period until the 

revocation. Your right of revocation expires 

prematurely if the agreement is fully 

consummated by both parties at your express 

request before you have exercised your right 

of revocation. Obligations to pay these costs 

must be fulfilled within 30 days. The time 

limit begins with the dispatch of your 

revocation notice. 

 
 

 

 

END OF REVOCATION INSTRUCTION 

2.16.2 In geval van een effectieve herroeping 

moeten de wederzijds ontvangen 

vergoedingen worden terugbetaald. U bent 

verplicht een vergoeding te betalen voor de 

kosten gemaakt voor de diensten die tot aan 

de herroeping zijn verleend, op voorwaarde 

dat u overeenkomstig artikel 4:20 lid 1 van 

de Wft over deze wettelijke consequentie 

bent geïnformeerd en u uitdrukkelijk heeft 

verzocht dat wij beginnen met het 

uitvoering van de overeenkomst vóór het 

eind van de herroepingsperiode. Ingeval er 

sprake is van een verplichting om de kosten 

te vergoeden, kunt u ingevolge de 

overeenkomst verplicht zijn te voldoen aan 

de betalingsverplichting voor de termijn tot 

aan de herroeping. Uw recht van 

herroeping vervalt vroegtijdig indien de 

overeenkomst op uw uitdrukkelijke 

verzoek door beide partijen volledig is 

uitgevoerd voordat u uw recht van 

herroeping uitoefent. Aan de verplichting 

tot het betalen van deze kosten moet binnen 

30 dagen worden voldaan. De termijn vangt 

aan met de verzending van uw 

kennisgeving. 

 
EINDE VAN 

HERROEPINGSINSTRUCTIE 

 

mailto:klantenservice@raisin.nl
mailto:klantenservice@raisin.nl
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3. PRODUCT-RELATED INFORMATION ON 
THE DEPOSIT ACCOUNT 

 

3. PRODUCTGERELATEERDE 
INFORMATIE OVER DE 
SPAARREKENING 

3.1    Account holder 3.1    Rekeninghouder 

The account holder shall be of full age (18 years 
old) and the account holder’s permanent 
residence has to be in the Netherlands. The 
account shall be used exclusively for private 
purposes, i.e. usage as a business account for 
freelancers or tradesmen is not permitted. 

De rekeninghouder dient meerderjarig (18 jaar of 
ouder) te zijn en een permanente verblijfplaats in 
Nederland te hebben. De rekening mag uitsluitend 
worden gebruikt voor privédoeleinden, d.w.z. dat 
gebruik als zakelijke rekening door freelancers of 
handelaren niet is toegestaan. 

3.2    Cooperation with Raisin 3.2    Samenwerking met Raisin 

Privatbanka’s entire deposit business via the 

internet platform of Raisin www.raisin.nl is 

performed in cooperation with Raisin. 

Alle spaaractiviteiten van Privatbanka via het 

internetplatform van Raisin www.raisin.nl 

worden uitgevoerd in samenwerking met Raisin. 

3.3 Raisin Account 3.3    Raisin-rekening 

In order to open a deposit account with 

Privatbanka, the customer shall have an active 

account with Raisin Bank AG, registered with 

the commercial register of the local court in 

Frankfurt am Main under HRB 13305 (“Raisin 

Bank”). The account with Raisin Bank (the 

“Raisin Account”) is necessary for the deposits 

to be credited on a Privatbanka deposit account. 

The deposit account with Privatbanka shall 

exclusively be linked to the customer's Raisin 

Account, in accordance with Article 3.5. 

Om een spaarrekening te openen bij Privatbanka 

moet de klant beschikken over een actieve 

rekening bij Raisin Bank AG, die is 

ingeschreven in het handelsregister van de lokale 

rechtbank van Frankfurt am Main onder nummer 

HRB 13305 (hierna “Raisin Bank” genoemd). 

De rekening bij Raisin Bank (hierna de “Raisin-

rekening” genoemd) is vereist om 

bijschrijvingen op een spaarrekening bij 

Privatbanka mogelijk te maken. De 

spaarrekening bij Privatbanka is uitsluitend 

gekoppeld aan de Raisin-rekening van de klant 

overeenkomstig Artikel 3.5. 

3.4 Amount of deposits 3.4 Omvang van de (spaar)gelden 

The customer’s aggregate deposits on ac- 

counts with Privatbanka shall not exceed an 

aggregate amount of 100,000 Euros (the 

“Maximum Amount”). 
 

If the aggregate amount of deposits held by the 

customer with Privatbanka – including deposits 

on accounts held with Privatbanka under other 

terms and conditions than these Terms – 

exceeds the Maximum Amount, or if the 

Maximum Amount will be exceeded as a result 

of a specific transaction, Privatbanka may 

transfer the exceeding amount to the Raisin 

Account or refuse to perform such transaction. 

The customer will be informed accordingly in 

due course. Privatbanka reserves the right not to 

pay interest on amounts exceeding the 

Maximum Amount. 

Het totaalbedrag van de (spaar)gelden van de 

klant op rekeningen bij Privatbanka mag niet 

meer bedragen dan EUR 100.000 (hierna het 

“Maximale Tegoed” genoemd). 
 

Indien het totaalbedrag van de (spaar)gelden die 

door de klant worden aangehouden bij 

Privatbanka - met inbegrip van deposito's op 

rekeningen bij Privatbanka onder andere 

voorwaarden dan onderhavige Voorwaarden - 

het Maximale Tegoed overschrijdt, of indien het 

Maximale Tegoed wordt overschreden als 

gevolg van een bepaalde transactie, dan mag 

Privatbanka het bedrag waarmee het Maximale 

Tegoed wordt overschreden overboeken naar de 

Raisin-rekening of weigeren de transactie in 

kwestie uit te voeren. De klant ontvangt te zijner 

tijd bericht hierover. Privatbanka behoudt zich 

het recht voor geen rente te betalen over 

bedragen waarmee het Maximale Tegoed wordt 

overschreden. 

 

 

 

http://www.raisin.nl/
http://www.raisin.nl/
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3.5 Payment transactions and prohibition of 

cash payments 

3.5 Betalingstransacties en verbod op 

contante betalingen 

With the Privatbanka deposit account, only 
transfers to and from the linked Raisin Account 
are allowed. Transfers from the deposit account 
to the Raisin Account may only be made from 
the deposit account’s credit balance. There 
must not be a negative credit balance on the 
deposit account after the respective transfer. 

Van of naar de spaarrekening bij Privatbanka 

zijn uitsluitend overboekingen van of naar de 

gekoppelde Raisin-rekening mogelijk. 

Overboekingen van de spaarrekening naar de 

Raisin-rekening mogen uitsluitend worden 

verricht vanuit het creditsaldo van de 

spaarrekening. De overboekingen mogen niet 

tot gevolg hebben dat er een debetsaldo 

ontstaat op de spaarrekening. 
 

Only non-cash transfers are allowed to and 

from the Privatbanka deposit account. Cash 

deposits are not allowed. The customer may 

not withdraw any funds (in cash or non-cash) 

directly from his deposit account. 

Van of naar de spaarrekening bij Privatbanka 

zijn uitsluitend bankoverschrijvingen 

mogelijk. Contante stortingen zijn niet 

toegestaan. Het is de klant niet toegestaan 

rechtstreeks opnamen (in contant geld of 

anderszins) te doen van zijn spaarrekening. 
 

3.6 Special terms and conditions for TERM 

DEPOSIT ACCOUNTS 

 

3.6 Bijzondere voorwaarden voor 

TERMIJNDEPOSITOREKENINGEN 

3.6.1     The term deposit account is a time deposit for 

which Privatbanka grants a fixed interest rate 

for a one-time deposit for a fixed deposit 

term. The term deposit account is maintained 

in Euros. 
 

 

The customer’s minimum amount on a 

Privatbanka term deposit account shall at all 

times correspond to the amount set out in the 

product information sheet of the relevant 

Privatbanka deposit product. 

3.6.1 De termijndepositorekening is een 

termijndeposito waarbij Privatbanka een vast 

rentepercentage betaalt over een eenmalig 

deposito dat is vastgezet voor een vaste 

depositotermijn. De termijndepositorekening 

wordt aangehouden in euro's. 
 

De klant moet te allen tijde een minimale 

inleg op een termijndepositorekening bij 

Privatbanka aanhouden die minstens gelijk is 

aan het bedrag zoals gedefinieerd in het 

productinformatieblad van het desbetreffende 

spaarproduct van Privatbanka. 

 

3.6.2    For the duration of the agreed fixed term, the 

term deposit account has a fixed interest rate. 

The interest rate is fixed at the beginning of 

the deposit term and corresponds to the 

interest rate set out on the internet platform 

www.raisin.nl on the day when the deposit 

amount is credited on the term deposit 

account. The interest rate will also be set out 

in the term deposit account opening 

information. 

3.6.2   Voor de duur van de overeengekomen vaste 

termijn heeft de termijndepositorekening een 

vast rentepercentage. Het rentepercentage 

wordt vastgesteld aan het begin van de 

depositotermijn en komt overeen met het 

rentepercentage dat is vermeld op het 

internetplatform www.raisin.nl op de dag dat 

het depositobedrag wordt bijgeschreven op de 

termijndepositorekening. Het 

rentepercentage wordt ook vermeld in de 

informatie die wordt verstrekt bij opening van 

de termijndepositorekening. 

3.6.3    The interest payment will be made into the 

Raisin Account at the end of the deposit term. 

3.6.3 De rentebetaling wordt bijgeschreven op de 

Raisin-rekening aan het eind van de 

depositotermijn. 

http://www.raisin.nl/
http://www.raisin.nl/
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3.6.4      Interest accrues from the day when the deposit 

amount is credited on the term deposit 

account until the day before the last calendar 

day of the deposit term. Interest shall be 

calculated on the basis of actual days 
elapsed in the year. 

 

3.6.4  De rente loopt vanaf de dag dat het 

depositobedrag op de termijndepositorekening 

is bijgeschreven tot de dag voorafgaand aan de 

laatste kalenderdag van de depositotermijn. De 

rente wordt berekend over het aantal feitelijk 

verstreken dagen in dat jaar. 
 

 

3.6.5 The term deposit account will not be 

automatically prolonged after expiration of 

the initially agreed term. Information about 

the procedure and about the customer’s 

rights in this respect will be included in the 

product information sheet of the relevant 

Privatbanka deposit product, provided to the 

customer before entering into the agreement. 

The amount available on the term deposit 

account on the expiration date will be 

transferred to the Raisin Account unless 

agreed otherwise between the customer and 

Privatbanka. 

 

3.6.5 De looptijd van de termijndepositorekening 

wordt niet automatisch verlengd na het 

verstrijken van de oorspronkelijk 

overeengekomen termijn. Informatie over de 

procedure en over de rechten van de klant in dit 

verband zal worden opgenomen in het 

productinformatieblad van het desbetreffende 

spaarproduct van Privatbanka, dat aan de klant 

wordt verstrekt voordat de overeenkomst 

wordt aangegaan. Het bedrag dat op de 

afloopdatum beschikbaar is op de 

termijndepositorekening wordt overgemaakt 

naar de Raisin-rekening, tenzij anders 

overeengekomen door de klant en Privatbanka. 

 

3.6.6     A termination of the term deposit account by 

the customer is possible during the deposit 

term. In such case of termination by the client 

during the deposit term, after termination of 

the account relationship the initial principal 

on the term deposit account excluding any 

accrued interest will be transferred to the 

Raisin Account within reasonable time and 

accrued interest will be forfeited. 

 

Privatbanka may terminate the term deposit 

account immediately, if (i) the customer has 

requested closure of his Raisin Account, (ii) 

the cooperation between Privatbanka and 

Raisin ends, (iii) the customer is or has been 

in breach of any of its obligations under the 

agreement, (iv) Privatbanka assesses that it 

has not enough information about the 

customer in accordance with applicable rules 

and laws with respect to anti-money 

laundering and financing of terrorism and the 

customer does not provide such information 

to Raisin or Privatbanka within five business 

days following a request for such information 

by Privatbanka, (v) Privatbanka may 

reasonably assume that the customer uses the 

term deposit account to indirectly or directly, 

in whole or in part, for its own or another 

person’s account, promote money laundering 

or to finance terrorism or other serious 

crimes, or (vi) Privatbanka assesses that the 

customer poses an unacceptable risk to 

Privatbanka. 

 

 

 

 

3.6.6 Opzegging van de termijndepositorekening 

door de klant is mogelijk tijdens de 

depositotermijn. In geval van opzegging door 

de klant gedurende de depositotermijn, wordt 

na beëindiging van de rekeningrelatie de 

oorspronkelijke inleg van de 

termijndepositorekening zonder aangegroeide 

rente binnen een redelijke termijn overgeboekt 

naar de Raisin-rekening en wordt de 

aangegroeide rente verbeurd. 

 

Privatbanka mag de termijndepositorekening 

met onmiddellijke ingang beëindigen indien (i) 

de klant om sluiting van zijn Raisin-rekening 

heeft verzocht, (ii) de samenwerking tussen 

Privatbanka en Raisin wordt beëindigd, (iii) de 

klant zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst niet nakomt of heeft 

geschonden, (iv) Privatbanka oordeelt dat het 

over onvoldoende informatie over de klant 

beschikt in overeenstemming met de 

toepasselijke regelgeving en wetten met 

betrekking tot de bestrijding van het witwassen 

van geld en de financiering van terrorisme en 

de klant deze informatie niet binnen vijf 

werkdagen na een verzoek daartoe aan 

Privatbanka verstrekt, (v) Privatbanka 

redelijkerwijs mag aannemen dat de klant de 

termijndepositorekening gebruikt om indirect 

of direct, geheel of gedeeltelijk, voor eigen 

rekening of voor rekening van een andere 

persoon, het witwassen van geld te bevorderen 

of om terrorisme of andere ernstige misdrijven 

te financieren, of (vi) Privatbanka oordeelt dat 

de klant een onaanvaardbaar risico vormt voor 

Privatbanka. 
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In case of scenarios (i) and (iii) through (vi), 

after termination of the account relationship 

the initial principal on the term deposit 

account excluding any accrued interest will 

be transferred to the Raisin Account and 

accrued interest will be forfeited.  

 

In case of scenario (ii), after termination of 

the account relationship the credit balance on 

the term deposit account together with the 

accrued interest will be transferred to the 

Raisin Account. 

 

The Raisin Account must remain open until 

the termination procedure (including 

redemption to the Raisin Account) has been 

completed. 

In geval van scenario’s (i) en (iii) t/m (vi) wordt 

na beëindiging van de rekeningrelatie de 

oorspronkelijke inleg van de 

termijndepositorekening zonder aangegroeide 

rente overgeboekt naar de Raisin-rekening en 

wordt de aangegroeide rente verbeurd.  

 

In geval van scenario (ii) wordt na beëindiging 

van de rekeningrelatie het creditsaldo van de 

termijndepositorekening tezamen met de 

aangegroeide rente overgeboekt naar de Raisin-

rekening. 

 

De Raisin-rekening moet open blijven tot de 

procedure voor beëindiging (inclusief 

terugstorting op de Raisin-rekening) is 

afgerond. 
 

 

3.7 Special terms and conditions for 

OVERNIGHT DEPOSIT ACCOUNTS 

 

3.7 Bijzondere voorwaarden voor 

DAGELIJKS OPVRAAGBARE 

SPAARREKENINGEN 

3.7.1    The overnight deposit account is a deposit 

which is run exclusively on a credit basis on 

current account in Euros. The deposit on the 

overnight deposit account is available on a 

daily basis. 

The customer’s initial minimum amount to 

open a Privatbanka overnight deposit account 

shall correspond to the amount set out in the 

product information sheet of the relevant 

Privatbanka deposit product. 

3.7.1 De dagelijks opvraagbare spaarrekening is 

uitsluitend een renterekening in euro's. Het 

spaartegoed op de dagelijks opvraagbare 

spaarrekening is dagelijks beschikbaar. 

Om een dagelijks opvraagbare spaarrekening 

te openen bij Privatbanka dient de klant een 

initiële minimale inleg op de dagelijks 

opvraagbare spaarrekening te storten die 

minstens gelijk is aan het bedrag zoals 

gedefinieerd in het productinformatieblad 

van het desbetreffende spaarproduct van 

Privatbanka. 

3.7.2     The customer may at any time withdraw any 

amount from the overnight deposit account 

by transfer to the Raisin Account. 

3.7.2  De klant mag te allen tijde bedragen opnemen 

van de dagelijks opvraagbare spaarrekening 

middels overboeking naar de Raisin-

rekening. 

3.7.3   The customer may at any time transfer any 

amount from the Raisin Account to the 

overnight deposit account. After the 

respective transaction, the Maximum Amount 

must not be exceeded. 

3.7.3 De klant mag te allen tijde bedragen 

overboeken van de Raisin-rekening naar de 

dagelijks opvraagbare spaarrekening. Het 

Maximale Tegoed mag niet worden 

overschreden als gevolg van een transactie. 

3.7.4   The interest rate is variable. The customer is 

notified of an interest rate increase one (1) 

business day in advance, and is notified of an 

interest rate decrease four (4) business days in 

advance, via the internet platform of Raisin 

www.raisin.nl. The current interest rates 

applicable at each time are set out on the 

internet platform of Raisin 
www.raisin.nl. 

3.7.4  Het rentepercentage is variabel. De klant 

wordt één (1) werkdag van tevoren op de 

hoogte gesteld van een 

rentepercentageverhoging, en vier (4) 

werkdagen van tevoren van een 

rentepercentageverlaging. Deze informatie 

wordt verstrekt via het internetplatform van 

Raisin www.raisin.nl. De actuele 

toepasselijke rentetarieven zijn vermeld op 

het internetplatform van Raisin 

www.raisin.nl. 

 

http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl./
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3.7.5 Interest calculation and payment(s) will be 
made in accordance with the product 
information sheet of the relevant Privatbanka 
deposit product. 

 

In case of withdrawals from the overnight 

account to the Raisin Account, interest 

accrues until and including the calendar day 

before such transaction. If a deposit on the 

overnight deposit account and a withdrawal 

to the Raisin Account occur on the same 

day, interest is calculated based on the net 

amount of the transactions (deposit and 

payment). 

 3.7.5 De renteberekening en -betaling(en) 
geschieden in overeenstemming met de 
informatie in het productinformatieblad 
van het desbetreffende spaarproduct van 
Privatbanka. 

 

In geval van overboekingen van de 
dagelijks opvraagbare spaarrekening naar 

de Raisin-rekening, loopt de rente tot en 
met de kalenderdag voorafgaand aan de 
transactie in kwestie. Ingeval er op dezelfde 
dag een bijschrijving op de dagelijks 
opvraagbare spaarrekening en een opname 
naar de Raisin-rekening plaatsvindt, wordt 
de rente berekend op basis van het netto 
bedrag van de transacties (bijschrijving en 
opname). 

 

3.7.6 The overnight deposit account has an 

unlimited term. 

 
3.7.6 De dagelijks opvraagbare spaarrekening 

heeft een onbeperkte looptijd. 

3.7.7 The customer may terminate the overnight 

deposit account anytime. 
 

 

Privatbanka may terminate the overnight 

deposit account anytime considering a 

reasonable time limit (as a general rule two 

(2) months). 
 

 

Privatbanka may also terminate the 

overnight deposit account immediately, if 

(i) the customer has requested closure of 

his Raisin Account, (ii) the cooperation 

between Privatbanka and Raisin ends, (iii) 

the customer is or has been in breach of any 

of its obligations under the agreement, (iv) 

Privatbanka assesses that it has not enough 

information about the customer in 

accordance with applicable rules and laws 

with respect to anti-money laundering and 

financing of terrorism and the customer 

does not provide such information to 

Raisin or Privatbanka within five business 

days following a request for such 

information by Privatbanka, (v) 

Privatbanka may reasonably assume that 

the customer uses the overnight deposit 

account to indirectly or directly, in whole 

or in part, for its own or another person’s 

account, promote money laundering or to 

finance terrorism or other serious crimes, 

or (vi) Privatbanka assesses that the 

customer poses an unacceptable risk to 

Privatbanka. 

 

 

 

 3.7.7 De klant mag de dagelijks opvraagbare 

spaarrekening op ieder gewenst moment 

beëindigen. 
 

Privatbanka mag de dagelijks opvraagbare 

spaarrekening op ieder gewenst moment 

beëindigen met inachtneming van een 

redelijke opzegtermijn (doorgaans twee (2) 

maanden). 
 

Daarnaast mag Privatbanka de dagelijks 

opvraagbare spaarrekening met 

onmiddellijke ingang beëindigen indien (i) 

de klant om sluiting van zijn Raisin-

rekening heeft verzocht, (ii) de 

samenwerking tussen Privatbanka en 

Raisin wordt beëindigd, (iii) de klant zijn 

verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst niet nakomt of heeft 

geschonden, (iv) Privatbanka oordeelt dat 

het over onvoldoende informatie over de 

klant beschikt in overeenstemming met de 

toepasselijke regelgeving en wetten met 

betrekking tot de bestrijding van het 

witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme en de klant deze informatie niet 

binnen vijf werkdagen na een verzoek 

daartoe aan Privatbanka verstrekt, (v) 

Privatbanka redelijkerwijs mag aannemen 

dat de klant de spaarrekening gebruikt om 

indirect of direct, geheel of gedeeltelijk, 

voor eigen rekening of voor rekening van 

een andere persoon, het witwassen van 

geld te bevorderen of om terrorisme of 

andere ernstige misdrijven te financieren, 

of (vi) Privatbanka oordeelt dat de klant 

een onaanvaardbaar risico vormt voor 

Privatbanka. 
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After termination of the account 

relationship the credit balance on the 

overnight deposit account together with the 

accrued interest will be transferred to the 

Raisin Account.  

 

 

The Raisin Account must remain open until 

the termination procedure (including 

redemption to the Raisin Account) has 

been completed. 

 

Na beëindiging van de rekeningrelatie 

wordt het creditsaldo van de dagelijks 

opvraagbare spaarrekening tezamen met 

de aangegroeide rente overgeboekt naar de 

Raisin-rekening. 

 

De Raisin-rekening moet open blijven tot 

de procedure voor beëindiging (inclusief 

terugstorting op de Raisin-rekening) is 

afgerond. 

 

 

3.8 Special terms and conditions for 

NOTICE ACCOUNTS 

  

3.8 Bijzondere voorwaarden voor 

SPAARREKENINGEN MET 

OPZEGTERMIJN 

 

3.8.1   The notice account is a deposit for which 

Privatbanka grants a variable interest rate 

for a one-time deposit for an indefinite 

deposit term. The notice account is 

maintained in Euros. The deposit on the 

notice account is available with a notice 

period as defined in the product 

information sheet. 

 
3.8.1     Een spaarrekening met opzegtermijn is een 

spaarrekening waarbij Privatbanka een 

variabel rentepercentage betaalt over een 

eenmalig deposito met een onbepaalde 

looptijd. Een spaarrekening met 

opzegtermijn wordt aangehouden in 

euro's. Het spaartegoed op een 

spaarrekening met opzegtermijn is 

beschikbaar met een opzegtermijn zoals 

vermeld in het productinformatieblad. 

 

3.8.2  The customer’s minimum amount on a 

Privatbanka notice account shall at all 

times correspond to the amount set out in 

the product information sheet of the 

relevant Privatbanka deposit product. 

Partial withdrawals from and/or top-up 

payments to the Privatbanka notice 

account are not possible. 

 
3.8.2    De klant moet te allen tijde een minimale 

inleg op een spaarrekening met 

opzegtermijn bij Privatbanka aanhouden 

die minstens gelijk is aan het bedrag zoals 

gedefinieerd in het productinformatieblad 

van het desbetreffende spaarproduct van 

Privatbanka). Gedeeltelijke opnames van 

en/of bijschrijvingen op een spaarrekening 

met opzegtermijn bij Privatbanka zijn niet 

mogelijk. 

3.8.3    The interest rate is variable. The customer 

is notified of an interest rate increase a 

period corresponding to the notice period 

as defined in the respective product 

information sheet plus one (1) business day 

in advance, and is notified of an interest 

rate decrease a period corresponding to the 

notice period as defined in the respective 

product information sheet plus four (4) 

business days in advance, via the internet 

platform of Raisin www.raisin.nl. The 

current interest rates applicable at each 

time are set out on the internet platform of 

Raisin www.raisin.nl. 

 
3.8.3   Het rentepercentage is variabel. De klant 

wordt een periode gelijk aan de 

opzegtermijn zoals gedefinieerd in het 

respectieve productinformatieblad plus 

één (1) werkdag van tevoren op de hoogte 

gesteld van een rentepercentageverhoging, 

en een periode gelijk aan de opzegtermijn 

zoals gedefinieerd in het respectieve 

productinformatieblad plus vier (4) 

werkdagen van tevoren van een 

rentepercentageverlaging. Deze 

informatie wordt verstrekt via het 

internetplatform van Raisin 

www.raisin.nl. De actuele toepasselijke 

rentetarieven zijn vermeld op het 

internetplatform van Raisin 

www.raisin.nl. 

http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl./
http://www.raisin.nl./
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3.8.4   Interest accrues from the day when the 

deposit amount is credited on the notice 

account until the day before the last 

calendar day of the notice period. Interest 

calculation and payment(s) will be made in 

accordance with the product information 

sheet of the relevant Privatbanka deposit 

product. 

 3.8.4  De rente loopt vanaf de dag dat het 

spaarbedrag is bijgeschreven op de 

spaarrekening met opzegtermijn tot de dag 

voorafgaand aan de laatste kalenderdag van 

de opzegtermijn. De renteberekening en -

betaling(en) geschieden in 

overeenstemming met de informatie in het 

productinformatieblad van het 

desbetreffende spaarproduct van 

Privatbanka. 

3.8.5     The notice account has an unlimited term. 
 

3.8.5    De spaarrekening met opzegtermijn heeft 

een onbeperkte looptijd. 

3.8.6 The customer may terminate the notice 

account with the notice period as defined in 

the product information sheet. 
 

 

Privatbanka may terminate the notice 

account anytime considering a reasonable 

time limit (as a general rule two (2) 

months). 
 

Privatbanka may also terminate the notice 

account immediately, if (i) the customer 

has requested closure of his Raisin 

Account, (ii) the cooperation between 

Privatbanka and Raisin ends, (iii) the 

customer is or has been in breach of any of 

its obligations under the agreement, (iv) 

Privatbanka assesses that it has not enough 

information about the customer in 

accordance with applicable rules and laws 

with respect to anti-money laundering and 

financing of terrorism and the customer 

does not provide such information to 

Raisin or Privatbanka within five business 

days following a request for such 

information by Privatbanka, (v) 

Privatbanka may reasonably assume that 

the customer uses the notice account to 

indirectly or directly, in whole or in part, 

for its own or another person’s account, 

promote money laundering or to finance 

terrorism or other serious crimes, or (vi) 

Privatbanka assesses that the customer 

poses an unacceptable risk to Privatbanka. 
 
 
 
 
 
 

After termination of the account 

relationship the credit balance on the notice 

account together with the accrued interest 

following the last interest change will be 

transferred to the Raisin Account. 

 

 3.8.6 De klant mag de spaarrekening met 

opzegtermijn beëindigen met inachtneming 

van de opzegtermijn die is vermeld in het 

productinformatieblad. 
 

Privatbanka mag de spaarrekening met 

opzegtermijn op ieder gewenst moment 

beëindigen met inachtneming van een 

redelijke opzegtermijn (doorgaans twee (2) 

maanden). 
 

Daarnaast mag Privatbanka de 

spaarrekening met opzegtermijn met 

onmiddellijke ingang beëindigen indien (i) 

de klant om sluiting van zijn Raisin-

rekening heeft verzocht, (ii) de 

samenwerking tussen Privatbanka en 

Raisin wordt beëindigd, (iii) de klant zijn 

verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst niet nakomt of heeft 

geschonden, (iv) Privatbanka oordeelt dat 

het over onvoldoende informatie over de 

klant beschikt in overeenstemming met de 

toepasselijke regelgeving en wetten met 

betrekking tot de bestrijding van het 

witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme en de klant deze informatie niet 

binnen vijf werkdagen na een verzoek 

daartoe aan Privatbanka verstrekt, (v) 

Privatbanka redelijkerwijs mag aannemen 

dat de klant de spaarrekening met 

opzegtermijn gebruikt om indirect of direct, 

geheel of gedeeltelijk, voor eigen rekening 

of voor rekening van een andere persoon, 

het witwassen van geld te bevorderen of om 

terrorisme of andere ernstige misdrijven te 

financieren, of (vi) Privatbanka oordeelt dat 

de klant een onaanvaardbaar risico vormt 

voor Privatbanka. 

 

Na beëindiging van de rekeningrelatie 

wordt het creditsaldo van de spaarrekening 

met opzegtermijn tezamen met de 

aangegroeide rente overgeboekt naar de 

Raisin-rekening. 
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The Raisin Account must remain open until 

the termination procedure (including 

redemption to the Raisin Account) has been 

completed. 

De Raisin-rekening moet open blijven tot 

de procedure voor beëindiging (inclusief 

terugstorting op de Raisin-rekening) is 

afgerond. 

 
 

4. AGREEMENT ON A LIEN FOR 

PRIVATBANKA 

 4. OVEREENGEKOMEN PANDRECHT 

TEN GUNSTE VAN PRIVATBANKA 

Privatbanka and the customer agree on 

Privatbanka acquiring a lien on the customer’s 

credit balance on the respective deposit 

account. 

The lien will be used exclusively for the 

purpose of securing existing or future claims of 

Privatbanka which Privatbanka is entitled to 

against the customer arising from their banking 

relationship. 

 
Privatbanka en de klant komen overeen dat 

Privatbanka een pandrecht op het creditsaldo 

van de respectieve spaarrekening van de klant 

verkrijgt. 

Het pandrecht dient uitsluitend als zekerheid 

voor bestaande en toekomstige vorderingen 

van Privatbanka waartoe Privatbanka jegens 

de klant uit hoofde van hun bancaire relatie 

gerechtigd is. 

5. NON-ASSIGNMENT AND NON- 

ENCUMBRANCE OF THE DEPOSIT 

ACCOUNT 

 
5.     GEEN CESSIE OF BEZWARING VAN DE 

SPAARREKENING 

Credit on Privatbanka’s deposit account must 

not be assigned to any third party or 

encumbered with any third parties’ rights. 

 
Het tegoed op een spaarrekening bij 

Privatbanka mag niet worden overgedragen 

aan een derde of worden bezwaard met 

rechten van derden. 

6. MISCELLANEOUS 
 

 
 

6. DIVERSEN 

6.1 Changes of the terms and conditions 
 

6.1 Wijzigingen van de voorwaarden 

Any changes to these Terms will be 

communicated to the customer via the internet 

platform of Raisin www.raisin.nl no later than 

two (2) months prior to the suggested date of 

the changes coming into effect. The consent of 

the customer to the changes shall be deemed to 

be given, if the customer does not disagree 

before the suggested date of the changes 

coming into effect. The customer will be 

informed of this effect in each case separately 

together with the communication of the 

changes via the internet platform of Raisin 

www.raisin.nl to the customer. 

 
Alle wijzigingen van onderhavige 

Voorwaarden zullen uiterlijk twee (2) 

maanden voor het van kracht worden van de 

voorgestelde wijzigingen aan de klant worden 

meegedeeld via het internetplatform van 

Raisin www.raisin.nl. Indien de klant niet 

voor de voorgestelde datum van 

inwerkingtreding van de wijzigingen verklaart 

het oneens te zijn met de voorgestelde 

wijzigingen, wordt de klant geacht in te 

stemmen met de wijzigingen. De klant wordt 

hierover in ieder geval afzonderlijk 

geïnformeerd in de berichtgeving aan de klant 

over de wijzigingen via het internetplatform 

van Raisin www.raisin.nl. 

6.2 Limitation of liability 
 

6.2 Beperking van aansprakelijkheid 

Privatbanka is exclusively liable for damage of 

the customer if it is liable for such damage on 

the basis of Dutch law. Indirect damage and 

consequential damage of the customer are for 

the own risk and account of the customer and 

cannot be attributed to Privatbanka, except for 

 
Privatbanka is uitsluitend aansprakelijk voor 

schade van de klant als Privatbanka daarvoor 

volgens de Nederlandse wet aansprakelijk is. 

Indirecte schade en gevolgschade van de klant 

zijn voor eigen rekening en risico van de klant 

en niet toerekenbaar aan Privatbanka, tenzij 

http://www.raisin.nl/
http://www.raisin.nl/
http://www.raisin.nl/
http://www.raisin.nl/
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situations of gross negligent or willful 

misconduct. 

sprake is van opzet of grove schuld van 

Privatbanka. 

6.3 Set-off 
 

6.3 Verrekening 

The customer may only set-off with 

undisputed claims and claims which have been 

declared final and absolute by a court. 

 
De klant is uitsluitend gerechtigd tot 

verrekening van onbetwiste vorderingen en 

vorderingen die definitief en onbetwistbaar 

zijn verklaard door een rechter. 

6.4 Procedure in case of death 
 

6.4 Procedure in geval van overlijden 

Upon the customer’s death, any term deposit 

account will be automatically terminated on 

the day the customer's death is communicated 

to Privatbanka by Raisin or Raisin Bank. In 

such case of automatic termination, pro rata 

interest shall be paid for the period between 

account opening and termination. The deposit 

amount including accrued interest shall be 

transferred to the deceased customer’s Raisin 

Account within reasonable time. 

Any overnight deposit or notice account will 

be automatically terminated on the day the 

customer's death is communicated to 

Privatbanka by Raisin or Raisin Bank. In such 

case of automatic termination, the account 

balance including accrued interest shall be 

transferred to the deceased customer’s Raisin 

Account within reasonable time. 

 
In geval van overlijden van de klant wordt elke 

termijndepositorekening automatisch 

beëindigd op de dag dat het overlijden van de 

klant is doorgegeven aan Privatbanka door 

Raisin of Raisin Bank. In een dergelijk geval 

van automatische beëindiging zal er pro rata 

rente worden betaald over de periode tussen de 

opening en beëindiging van de rekening. Het 

spaarbedrag inclusief aangegroeide rente zal 

binnen een redelijke termijn worden 

overgeboekt naar de Raisin-rekening van de 

overleden klant. 

Elke dagelijks opvraagbare spaarrekeningen 

en spaarrekening met opzegtermijn wordt 

automatisch beëindigd op de dag dat het 

overlijden van de klant is doorgegeven aan 

Privatbanka door Raisin of Raisin Bank. In een 

dergelijk geval van automatische beëindiging, 

zal het saldo op de rekening inclusief 

aangegroeide rente binnen een redelijke 

termijn worden overgeboekt naar de Raisin-

rekening van de overleden klant. 

6.5 Notification duties of the customer 
 

6.5 Meldingsplicht van de klant 

The customer is obliged to inform Privatbanka 

immediately about any change of his name, his 

address as well as the cancellation or 

amendment of a power of attorney, if any. In 

addition, the account holder is obliged to 

provide Privatbanka immediately upon 

Privatbanka’ request with any other 

information Privatbanka is required to obtain 

by law or other regulation, for example due to 

provisions regarding the prevention of money 

laundering. 

 
De klant is verplicht Privatbanka 

onmiddellijk in kennis te stellen van een 

eventuele naamsverandering of 

adreswijziging alsook de intrekking of 

wijziging van volmachten, voor zover van 

toepassing. Bovendien is de rekeninghouder 

verplicht om, wanneer Privatbanka de 

rekeninghouder daartoe verzoekt, 

Privatbanka onmiddellijk in het bezit te 

stellen van alle andere informatie die 

Privatbanka is gehouden te verzamelen uit 

hoofde van wet of regelgeving, bijvoorbeeld 

uit hoofde van de bepalingen die bedoeld zijn 

om het witwassen van geld te voorkomen. 
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6.6 Data Protection 
 

6.6. Gegevensbescherming 

In connection with the Customer applying for a 

deposit account, information was provided 

about how the Customer´s personal data will 

be processed by Privatbanka. Privatbanka is 

the data controller of the personal data. 

Information about Privatbanka processing of 

personal data when providing its services can 

be found under 

https://www.privatbanka.sk/data/pdf/zakzver/i

nformation-about-the-processing-of-personal-

data-in-privatbanka-aspdf.pdf. 

 
In verband met de aanvraag van een 

spaarrekening door de klant is aan de klant 

informatie verstrekt over de wijze waarop de 

persoonsgegevens van de klant door 

Privatbanka worden verwerkt. Privatbanka is 

verwerkingsverantwoordelijke voor de 

persoonsgegevens. Informatie over de wijze 

waarop Privatbanka tijdens de verlening van 

haar diensten persoonsgegevens verwerkt, is 

te vinden op 

https://www.privatbanka.sk/data/pdf/zakzver

/information-about-the-processing-of-

personal-data-in-privatbanka-aspdf.pdf. 
 


