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Renault Bank 
Productinformatieblad (met ingang van: maart 2023) 

Dit document bevat op pagina 1 een samenvatting van de belangrijkste productkenmerken van de dagelijks 

opvraagbare spaarrekening van Renault Bank in EUR (details op de volgende pagina's). De informatie is 

geen beleggingsadvies. Zorgvuldig lezen wordt aanbevolen. 

 
Product Dagelijks opvraagbare spaarrekening (sparen zonder voorwaarden) 

Soort product Spaarrekening met dagelijks opvraagbaar saldo en variabele rente. Te 

allen tijde storten en opnemen zonder beperkingen. 

Aanbieder RCI Banque S.A., handelsnaam: Renault Bank (hierna: "de Bank") 

15 rue d'Uzès 

75002 Parijs 

Frankrijk 

Inschrijvingsnr. handelsregister van Parijs: 306 523 358 

 

Alle spaaractiviteiten van de Bank via het internetplatform van Raisin 

GmbH (hierna: “Raisin”) www.raisin.nl worden uitgevoerd in 

samenwerking met Raisin. Om een spaarrekening te openen bij de Bank 

moet de klant beschikken over een actieve Raisin-rekening. Van of naar de 

spaarrekening bij de Bank zijn uitsluitend overboekingen van of naar de 

gekoppelde Raisin-rekening mogelijk. Raisin is de directe contactpersoon 

van de klant in Nederland en accepteert namens de Bank alle 

kennisgevingen van klanten. De klant ontvangt alle informatie die 

benodigd is voor het elektronisch beheer van de spaarrekening via het 

internetplatform van Raisin op www.raisin.nl. Beheer van de 

spaarrekening door de klant verloopt via het internetplatform van Raisin 

op www.raisin.nl. 

 

Rentetarief  Het actueel geldende rentetarief en voorwaarden kunt u vinden op de 

website of na uw registratie in uw Online Banking omgeving bij Raisin. 

Minimaal / Maximaal 

saldo  

€ 0 / € 100.000 

Depositogarantie  Tot en met € 100.000 per rekeninghouder per bank. 

Storten en opnemen U kunt onbeperkt geld storten en opnemen wanneer u wilt.  

Automatisch sparen met 

periodieke overboekingen 

(optioneel) 

Voor deze spaarrekening kan indien gewenst automatisch sparen met 

periodieke overboekingen worden ingesteld (zie punt 5a voor details). 

Bronbelasting 0%. U bent automatisch vrijgesteld van bronbelasting en hoeft verder 

niets te doen (zie punt 3 voor details). 

Kosten Geen kosten 
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Informatie m.b.t. het openen van een spaarrekening 

➢ Opening gaat online in uw Raisin Online Banking omgeving 

➢ Opening vereist een duidelijk leesbare PDF/scan/foto van: 

 

o Een bewijs van adres, niet ouder dan 3 maanden. De volgende adresbewijzen worden door 

de Bank geaccepteerd: 

▪ Bankafschrift 

▪ Brief van de Belastingdienst of andere Nederlandse (semi-)overheidsinstantie 

▪ Gas-/Water-/Energierekening 

Dit document kunt u (na het aanvragen van uw spaarrekening) eenvoudig uploaden via uw 

Raisin Online Banking omgeving, of per e-mail sturen naar klantenservice@raisin.nl. 

 

Als volgt een gedetailleerde weergave van productkenmerken. De informatie is geen beleggingsadvies. 

Zorgvuldig lezen wordt aanbevolen. 

1. Productbeschrijving Spaarrekening met dagelijks opvraagbaar saldo en variabele rente. U kunt 

onbeperkt geld storten en opnemen wanneer u wilt. Alleen bij het openen 

van de spaarrekening dient u de eerste keer minstens € 1 te storten. De 

rekening blijft open voor onbeperkte duur (tenzij u expliciet opdracht geeft 

tot sluiting, zie punt 7). 

a) Valuta EUR 

b) Minimaal / 

Maximaal saldo 

€ 0 / € 100.000 

N.B.: Het totaalbedrag van uw (spaar)gelden op rekeningen bij de Bank mag 

niet meer bedragen dan € 100.000 (hierna het “Maximale Tegoed” 

genoemd). Indien het totaalbedrag van de (spaar)gelden die door u worden 

aangehouden bij de Bank het Maximale Tegoed overschrijdt, of indien het 

Maximale Tegoed wordt overschreden als gevolg van een bepaalde 

transactie, dan mag de Bank het bedrag waarmee het Maximale Tegoed 

wordt overschreden overboeken naar de Raisin-rekening of weigeren de 

transactie in kwestie uit te voeren. U ontvangt te zijner tijd bericht hierover. 

De Bank behoudt zich het recht voor geen rente te betalen over bedragen 

waarmee het Maximale Tegoed wordt overschreden. 

c) Depositogarantie Binnen de EU zijn de minimumeisen voor de nationale 

depositogarantiestelsels voor elke lidstaat geharmoniseerd door Richtlijn 

2014/49/EU. De producten van de Bank worden beschermd door het nationale 

depositogarantiestelsel van Frankrijk, beheerd door het "Fonds de Garantie des 
Dépôts et de Résolution" (FGDR). 

Het FGDR, dat bij wet is opgericht, vergoedt rekeninghouders wanneer een 

bankinstelling failliet gaat voor een bedrag van maximaal € 100.000 per 

persoon per bank. Deze garantie komt ten goede aan alle bankklanten, zoals 

particulieren, ondernemingen van elke omvang en verenigingen. Voor meer 

informatie – www.garantiedesdepots.fr/en. 

Beschermingslimiet € 100.000 per rekeninghouder per bank* 

Uitbetalingstermijn 7 werkdagen 

Uitbetalingsvaluta Euro 
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Uitvoerende 

instantie 

Het FGDR 

*De beschermingslimiet tot € 100.000 geldt voor de som van uw saldo + aangegroeide (maar 

nog niet bijgeschreven) rente 

Lees meer in het Informatieblad voor rekeninghouders over depositogarantie 

van de Bank. 

2. Rentetarief Het actueel geldende rentetarief vindt u vermeld op de website of in uw 

Online Banking omgeving bij Raisin. 

Het rentetarief is variabel. U wordt één (1) werkdag van tevoren op de 

hoogte gesteld van een rentetariefverhoging, en vier (4) werkdagen van 

tevoren van een rentetariefverlaging, via het Raisin internetplatform. De 

rente wordt elk kwartaal op de spaarrekening bijgeschreven en 

gekapitaliseerd (d.w.z er geldt rente-op-rente). 

Renteberekening: Voor de berekening van de rente gebruikt de Bank de 

ACT/ACT ISDA-berekeningsmethode. 

3. Belasting  Als belastingplichtige in Nederland wordt uw spaargeld, ongeacht in welk 

land dit staat, belast in Nederland en dient opgenomen te worden in uw 

belastingaangifte in Nederland. Alle noodzakelijke informatie zal u tijdig ter 

beschikking worden gesteld. 

Buitenlandse bronbelasting. Frankrijk heft geen bronbelasting (0%) voor 

niet-ingezetenen, d.w.z. u bent automatisch vrijgesteld van bronbelasting en 

hoeft verder niets te doen. 

Houd er rekening mee dat de specifieke fiscale behandeling afhankelijk is van uw 

persoonlijke omstandigheden en dat er wijzigingen in de fiscale behandeling in de 

toekomst kunnen zijn. Voor een individuele toelichting op belastingkwesties kunt u 

contact opnemen met uw belastingadviseur. 

4. Kosten  Eenmalige kosten voor rekeningopening: geen 

Lopende kosten voor rekeningbeheer: geen 

Commissies: geen. Raisin ontvangt voor haar bemiddelingsdiensten een 

provisie van de Bank, waardoor haar diensten voor u kosteloos zijn 

5. Storten en opnemen U kunt onbeperkt geld storten en opnemen wanneer u wilt, zolang het 

Maximale Tegoed bij de Bank niet wordt overschreden en het saldo niet onder 

het minimum zakt (zie punt 1b). U regelt dit alles centraal binnen uw Raisin 

Online Banking omgeving. Overboekingen nemen in de regel 1 (max. 2) 

werkdag(en) in beslag. 

N.B.: Van of naar de spaarrekening bij de Bank zijn uitsluitend 

overboekingen naar of van de gekoppelde Raisin-rekening mogelijk. Indien u 

geld overboekt van een andere rekening, dan zal de Bank het bedrag direct 

en zonder rente terugstorten. Contant storten of opnemen is niet mogelijk. 

a) Automatisch 

sparen met 

periodieke 

overboekingen 

(optioneel) 

U kunt binnen uw Raisin Online Banking omgeving eenvoudig automatisch 

sparen met periodieke overboekingen naar de spaarrekening instellen bij 

de “Details” van de spaarrekening onder “Mijn Raisin” > “Mijn producten”. 

Hier krijgt u een omschrijving (code) te gebruiken voor overboekingen van uw 

(externe) tegen-/betaalrekening naar de Raisin-rekening. Elke overboeking 
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naar de Raisin-rekening mét deze specifieke omschrijving, wordt 

automatisch doorgestuurd naar de spaarrekening bij de Bank. 

N.B.: Zodra het Maximale Tegoed bij de Bank is bereikt, worden 

overboekingen niet langer automatisch doorgestuurd naar de spaarrekening 

(d.w.z. blijven zonder rente op de Raisin-rekening staan). 

6. Risico‘s Risico van de aanbieder 

De terugbetaling van het spaargeld is aan het insolventierisico van de Bank 

onderworpen. In het geval van een insolventie wordt de terugbetaling 

uitgevoerd door het Franse depositogarantiestelsel overeenkomstig de EU-

richtlijn inzake de depositogarantiestelsels. Indien de beschikbare middelen 

in het depositogarantiefonds niet volstaan om het totaal aan gedekte 

banktegoeden bij de Bank te dekken, is het betrokken land niet verplicht in te 

springen voor de resterende aan rekeninghouders verschuldigde bedragen. 

Het terugbetaalbare bedrag wordt beschikbaar gemaakt aan de 

rekeninghouder binnen 7 werkdagen vanaf het moment van 

inwerkingtreding van het depositogarantiestelsel. In totaal kan de procedure 

verscheidene weken langer in beslag nemen, voordat de bevoegde 

autoriteiten het depositogarantiestelsel in werking stellen. 

Betalingsverkeersrisico  

In uiterst bijzondere gevallen kan het vrije kapitaalverkeer in de EU worden 

beperkt. 

Er zijn geen overige risico’s zoals prijs-, bedrijfs- of valutarisico.  

7. Sluiten van de 

rekening 

De spaarrekening blijft voor onbeperkte duur open. Om de rekening (na 

afloop van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, zie punt 7a) te 

sluiten, volstaat een electronische opdracht in uw Online Banking omgeving 

bij de “Details” van de spaarrekening onder “Mijn Raisin” > “Mijn producten”.  

De Bank mag de dagelijks opvraagbare spaarrekening op ieder gewenst 

moment beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn 

(doorgaans twee (2) maanden). Daarnaast mag de Bank, onder specifieke in 

de Algemene Voorwaarden opgenomen omstandigheden, de dagelijks 

opvraagbare spaarrekening met onmiddellijke ingang beëindigen. 

Bij sluiting wordt het creditsaldo van de dagelijks opvraagbare spaarrekening 

tezamen met de aangegroeide rente overgeboekt naar de Raisin-rekening. 

a) Recht van 

herroeping 

U kunt uw instemming met de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen 

zonder opgave van redenen herroepen middels een uitdrukkelijke 

verklaring dienaangaande. Aanvullende informatie over uw recht van 

herroeping ontvangt u als onderdeel van de Algemene Voorwaarden van de 

Bank. 

8. Klachtenbehandeling Informatie van Raisin over klachtenbehandeling vindt u op 

raisin.nl/klachtenbehandeling. 

Informatie van de Bank over klachtenbehandeling vindt u in Artikel 2.7 van 

de Algemene Voorwaarden van de Bank. 


