Gestandaardiseerd Informatieblad – Depositorekening – EUR
Standardized Information Sheet – Term Deposit Account - EUR
Deposito
Term Deposit
Toegangsvoorwaarden
Access Conditions
Type
Type
Termijn
Term

BNI EUROPA
BNI EUROPA
Natuurlijke personen; klanten van volwassenen leeftijd (18 jaar of ouder)
Natural person; customers of age (18 years or over)
Deposito enkel over te maken op de verloopdatum van het deposito
Term deposit transferable only on the deposit expiration date
Startdatum: het deposito vangt aan op de werkdag waarop de tegoeden ter
beschikking komen op de depositorekening bij BNI.
Vervaldatum: de laatste dag van het deposito
Geldigheidsdatum terugbetaling inleg: de werkdag volgend op de vervaldatum
Wanneer de vervaldatum niet valt op een werkdag, zal de uitbetaling plaatsvinden op
de daaropvolgende werkdag, mits deze valt binnen de maand waarop de inleg
opvraagbaar is geworden. In dat geval zal de betaling plaatsvinden op de
voorafgaande werkdag.
Start date: the term deposit is constituted on the business day when the funds
become available in the term deposit account at BNI – Banco de Negócios
Internacional (Europa), S.A.
Maturity date: the last day of Term Deposit Account
Capital Repayment Value Date: the business day following the Maturity Date

Vroegtijdige
beëindiging
Early termination
Hernieuwing
Renewal

Valuta
Currency
Bedrag
Amount
Bijschrijvingen
Reinforcements
Rentetarief
Interest Rate

If the Due Date falls on a non-business day, the payment will only occur on the next
business day, provided that it is not in the month following the original due date, in
which case the payment will occur on the business day preceding the original
Maturity Date.
Vroegtijdige beëindiging (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan gedurende
de looptijd van het deposito.
The early redemption (total or partial) is not permitted during the term deposit
life.
Wanneer aan het einde van de looptijd dezelfde voorwaarden toepassing zijn op
deposito’s, is het mogelijk de relatie met BNI voort te zetten door dit te bevestigen
in internetbankieren, zonder daarvoor verdere formulieren te moeten indienen.
BNI zal een nieuwe depositorekening aanmaken met een ander rekeningnummer,
onderhevig aan dezelfde voorwaarden.
If at the Maturity Date the same conditions continue to apply to term deposits, it is
possible to continue the business relationship with BNI by confirming so in the
online banking without the need to submit further documentation.
BNI will set up a new term deposit account with another number, subject to the
same conditions.
Euro
Euro
Minimum van €5.000, maximum van €100.000 door de klant op het deposito te
plaatsen
Minimum of €5,000, maximum of €100,000 the customer may allocate to the
deposit
Niet toegestaan
Not permitted
Looptijd (maanden)
TANB(1)
TANL(2)
(1)
Term (months)
TANB
(IRS)/(RFI)
12
1,00%
0,720% / 0,900%
24
1,20%
0,864% / 1,080%
36
1,35%
0,972% / 1,215%
48
1,45%
1,044% / 1,305%
60
1,75%
1,260% / 1,575%
1) Bruto nominale jaarlijke rente
2) Netto nominale jaarlijke rente na belastingaftrek van 28% (naar Portugese wet) /
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Kapitalisatieperiode
Interest Capitalization
Berekening van rente
Calculation of
Interests
Betaling van rente
Payment of Interests
Fiscaal regime
Tax regime

10% (voor personen woonachtig in Nederland)
1) Gross nominal annual rate
2) Net nominal annual rate after income tax of 28% (Portuguese law) / 10%
(Residents of the Netherlands)
Niet van toepassing
Not applicable
Berekening op basis van Daadwerkelijke/360 dagen.
Rente betaald op de geldigheidsdatum wordt afgerond op twee decimalen.
Calculation basis Actual/360 days.
Interest with payment on the due date rounded to two decimal places.
Rente zal worden bijgeschreven op de rekening gehouden door de klant bij
FinTech Group Bank AG, geassocieerd met de depositorekening
Interest will be credited in account held by the client at FinTech Group Bank
AG, and associated with this term deposit account
Op de depositorente is van toepassing de inkomstenbelasting naar rato van hetgeen
geldend is op het moment dat de rentebetaling plaatsvindt of wordt bijgeschreven.
Individuen
Volgens de momenteel toepasselijke wetgeving zijn inkomsten uit rente onderhevig
aan belasting op particuliere inkomsten, in het bijzonder:
a. een tarief van 28%, van toepassing op individuen die geen fiscale inwoners op
Portugees territoir zijn; afgezien van gevallen waarin sprake is een
dubbelbelastingovereenkomst tussen Portugal en de staat waarin de
ontvanger woonachtig is.
b. tarief van 10%, wanneer de ontvanger het RFI-formulier van niet-fiscaal
inwonerschap overlegt
Deze informatie is een samenvatting van het toepasselijk fiscaal regime en sluit niet
de toetsing van de relevante wetgeving uit op het moment van betaling.
Over the deposit interest is applied the income tax at the rate that is in effect at the time
the interest payment occurs or is credited.
Individuals
According to the legislation currently in force interest rates are subject to withholding
tax on personal income tax, withholding with nature to:
a. 28% rate applicable to individuals fiscally not resident in Portuguese territory,
except where applicable Double Taxation Agreement between Portugal and the
State of residence of the recipient;
b. 10% rate if the costumer has present the non-residency form RFI

Overige voorwaarden
Other Conditions
Vermogensgarantie
Capital guarantee
Fundo de Garantia
de Depósitos
Fundo de Garantia
de Depósitos

This information is a summary of the tax regime which will apply and does not exempt
the consultation of the relevant legislation in place on the date of payment
Het deposito bedrag wordt uitgekeerd op de rekening gehouden door de klant bij
FinTech Group Bank AG op de vervaldatum.
The term deposit amount is credited in the deposit account held by the client at
FinTech Group Bank AG on the due date.
Het vermogen is volledig gegarandeerd gedurende de looptijd van het deposito,
inclusief in geval van vroegtijdige beëindiging
The capital is fully guaranteed during the life of term deposit, including in case of
early termination
Deposito’s gehouden bij BNI Europa genieten de garantie van terugbetaling door
het Portugese depositogarantiefonds wanneer het deposito onbeschikbaar is
geworden vanwege redenen direct gerelateerd aan de financiële situatie van de
financiële instelling.
Het depositogarantiefonds garandeert terugbetaling van een bedrag tot en met
€100.000,00 per depositohouder, ongeacht of deze woonachtig is in Portugal of
niet, en ongeacht of de deposito’s zijn gewaardeerd in de nationale of
buitenlandse valuta.
Bij de berekening van het depositotegoed van elke depositohouder wordt het
gezamenlijke bedrag van de depositorekeningen genomen op het moment
waarop de tegoeden onbeschikbaar werden, inclusief rentes. De waarde van
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deposito’s in buitenlandse valuta worden, voor dit doeleinde, omgezet naar Euro,
aan de hand van de wisselkoers op de datum van de onbeschikbaarheid van de
tegoeden (referentie-wisselkoersen worden vastgesteld door de Portugese
Nationale Bank).
De terugbetaling dient te geschieden binnen 7 werkdagen, gerekend vanaf de
datum waarop de tegoeden onbeschikbaar werden of, in sommige gevallen (zoals
en/of-rekeningen), binnen 90 kalenderdagen.
Voor verdere informatie gelieve de volgende websites te raadplegen:
www.clientebancario.bportugal.pt en/of www.fgd.pt
Deposits constituted with BNI Europa benefit from the guarantee of
reimbursement provided by the Deposit Guarantee Fund whenever the deposits
are unavailable for reasons directly related to the institution’s financial situation.
The Deposit Guarantee Fund guarantees the reimbursement of up to
€ 100,000.00 of each depositor, whether resident in Portugal or not, and whether
the deposits are expressed in national or foreign currency.
In the calculation of the deposit’s amount of each depositor, the joint amount of
deposit accounts considered is the amount existing on the date in which the
unavailability of payment occurred, including interests. The balance of the deposits
in foreign currency is, for this purpose, converted to Euro, at the exchange rate of
that date (reference exchange rates will be those provided by the Bank of Portugal).
The reimbursement must take place within 7 business days counting from the date
of unavailability of the funds or, in some cases (eg. joint accounts), within 90
calendar days.

Depositogevende
instelling
Depositary Institution

Vervaltijd van de
voorwaarden
Expiration of
Conditions

For further information, please visit the following websites:
www.clientebancario.bportugal.pt and/or www.fgd.pt
BNI-Banco de Negócios Internacional (Europa)
Statutaire zetel: Praça Marquês de Pombal, n.º16-3º, 1250-163 Lissabon
Tel: (351) 309 307 778
Fax: (351) 309 307 877
E-mail: geral@bnieuropa.pt
BNI-Banco de Negócios Internacional (Europa)
Registered Office: Praça Marquês de Pombal, n.º16-3º, 1250-163 Lisboa
Phone: (351) 309 307 778
Fax: (351) 309 307 877
E-mail: geral@bnieuropa.pt
Dag van levering aan de klant (datum waarop de klant dit Gestandaardiseerd
Informatieblad downloadt op het internetplatform)
Day of delivery to the client (date on which the client downloads this
Standardized Information Sheet on the internet platform)
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