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WAT IS IB-TERMIJNDEPOSITO?
Ib-termijndeposito is een service voor kasdeposito's waarbij de Bank de door de Klant ingelegde bedragen
aanhoudt en aan de Klant de overeengekomen en opgebouwde rente uitkeert. De depositorekening mag
uitsluitend via de website van de Bank of via andere internetkanalen worden aangeboden.
Ib-termijndeposito is een termijndeposito-overeenkomst. De Klant kan een vooraf bepaalde looptijd kiezen voor
de ingelegde bedragen, zoals bekendgemaakt via specifieke communicatiekanalen, en daarmede verbindt de
Klant zich tot het afzien van geldopnames vóór de vervaldatum van de gekozen looptijd. Ingeval de Klant de
ingelegde bedragen geheel of ten dele opneemt vóór de overeengekomen vervaldatum, ontvangt de Klant
mogelijk wel of geen basisrente over de opgenomen bedragen (zie specificatie in onderstaande tabel). Met
betrekking tot een reeds gekozen looptijd mogen geen aanvullende stortingen worden gedaan als aanvulling op
de eerste inleg.
Ingeval een bedrag wordt ingelegd zonder gelijktijdige specificatie van de looptijd, wordt er automatisch een
looptijd van 12 maanden van toepassing op het bedrag in kwestie.
De Klant mag uitsluitend door middel van een bankoverschrijving geld inleggen op een Ib-termijndeposito.
Terugbetaling van de ingelegde bedragen zal door de Bank op schriftelijk verzoek van de Klant worden verricht
ten belope van het bedrag dat zich op de depositorekening bevindt door middel van overmaking naar de door
de Klant vooraf gespecificeerde betaalrekening.
Voornaamste risico's
Ib-termijndeposito is een veilig product. Het voornaamste risico is het tegenpartijrisico, dat wil zeggen een geval
waarin de Bank niet in staat is haar verplichtingen inzake terugbetaling van de hoofdsom of betaling van rente
na te komen. Om deze reden is de Bank lid van het Interbancaire Depositogarantiefonds, dat iedere Klant een

dekking tot EUR 100.000,00 garandeert. Wat betreft Bail-in verwijzen wij u naar de specifieke informatie in
het hoofdstuk “Transparantie” op de website www.imprebanca.it.
VOORNAAMSTE FINANCIËLE VOORWAARDEN
De kostenposten in de onderstaande tabel zijn, bij benadering, het merendeel van de kosten van een Klant die
houder is van een depositorekening.
Dit impliceert dat niet alle kostenposten in de tabel zijn opgenomen. Sommige van de kostenposten die niet zijn
opgenomen kunnen betrekking hebben op de betaalrekening en de activiteiten van de individuele Klant.
Daarom verzoeken wij u om vóór ondertekening van de overeenkomst zorgvuldig het hoofdstuk “Andere
financiële voorwaarden” te lezen.
Alle kostenposten zijn vermeld met hun toepasselijke maximumwaarde (tenzij anders vermeld).
KOSTENPOSTEN

Niet van toepassing

Geldmiddelenbeheer

Inhoudingskosten

Geldmiddelenbeheer

Niet van toepassing

Kosten van het opheffen van een rekening

Vaste kosten

Niet van toepassing

Kosten per transactie

Variabele kosten

Kosten van het openen van een rekening

Zegelrecht

In overeenstemming met de wet- en regelgeving zoals
alsdan van kracht; de kosten zijn voor rekening van de Bank
tot een maximum van 0,2% van het depositobedrag (het
huidige percentage van het zegelrechttarief)
Niet van toepassing

Kapitalisatie

Looptijd van 6 maanden
Looptijd van 12 maanden
Looptijd van 24 maanden
Looptijd van 36 maanden
Looptijd van 48 maanden

Rente in geval van vroegtijdige beëindiging

Creditrente

Rente over ingelegde bedragen

Jaarlijks nominaal creditrentetarief

Frequentie

0,70%
1,10%
1,25%
1,30%
1,30%

Imprebanca behoudt zich het recht voor om elk
verzoek van geval tot geval te accepteren of te
weigeren. Uitsluitend mogelijk na goedkeuring door
Imprebanca en voor de gehele inleg. U verliest de tot
de datum van vroegtijdige beëindiging opgebouwde
rente. Imprebanca stort de volledige inleg zonder
rente terug op uw Savedo-rekening.

Op de vervaldatum van de looptijd
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ANDERE FINANCIËLE VOORWAARDEN
LIQUIDITEITENBEHEER
Verschuldigde betalingen over ingelegde bedragen
Belastingtarief

0,00%

Limieten
Minimumbedrag waarvoor een looptijd kan worden vastgesteld

EUR 10.000,00
EUR 100.000,00

Maximuminleg

Looptijd

6
maanden

12
maanden

24
maanden

36
maanden

48
maanden

Overig
Renteberekeningsmethode

Kalenderjaar 365 dagen, schrikkeljaar
366 dagen

BEËINDIGING EN KLACHTEN
Beëindiging van de overeenkomst
De Klant mag de overeenkomst te allen tijde beëindigen.
Maximale termijn voor beëindiging van de deposito-overeenkomst
Beëindiging van de deposito-overeenkomst op verzoek van de deposant: 15 dagen na de datum van het verzoek.
Klachten
Klachten dienen te worden gericht aan het Klachtenbureau van de Bank (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Rome;
e-mail: reclami@imprebanca.it; Fax: +39 06.92912663), dat de klacht binnen 30 dagen na ontvangst zal
beantwoorden.
Ingeval de Klant niet tevreden is met het antwoord of niet binnen 30 dagen antwoord ontvangt, kan de Klant
alvorens zich te wenden tot de rechter de volgende stappen overwegen:
−

Contact opnemen met de Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), de arbiter voor bancaire en financiële
kwesties, op voorwaarde dat het bedrag in kwestie niet groter is dan EUR 100.000,00 en dat er niet
meer dan twaalf maanden zijn verstreken sinds het indienen van de klacht bij de Bank. Voor informatie
over het inschakelen van de ABF kan de Klant terecht op de website www.arbitrobancariofinanziario.it,
of informatie inwinnen bij een van de filialen van de Banca d'Italia of de Bank. De door de ABF
genomen beslissingen zijn niet bindend voor de partijen, die te allen tijde het recht hebben een juridische
procedure in gang te zetten.

−

Voorts mag de Klant voordat hij juridische stappen onderneemt, ongeacht de hoogte van het bedrag van
het geschil, individueel of gezamenlijk met de Bank een bemiddelingsprocedure in gang zetten bij de
Conciliatore Bancario Finanziario – een stichting die zich bezighoudt met alternatieve
geschillenbeslechting die specifiek gericht is op bancaire, financiële en ondernemingsrechtelijke
kwesties (www.conciliatorebancario.it). Ingeval de bemiddelingsprocedure eindigt zonder dat er
overeenstemming is bereikt, is het nog steeds mogelijk een juridische procedure in gang te zetten.
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−

Tot slot heeft de Klant de mogelijkheid om samen met de Bank een arbitrageprocedure te beginnen.
Een dergelijke procedure kan bij de bovengenoemde Conciliatore Bancario Finanziario of elders
worden gestart (artikel 806 e.v. van het Italiaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Inhoudingskosten

Kosten in verband met periodieke inhoudingen.

Kosten per transactie die niet zijn inbegrepen in de
algemene kosten

Kosten van de boekhoudkundige registratie per transactie in
aanvulling op de transactiekosten die jaarlijks in rekening worden
gebracht.

Deposito

Bedrag van de ingelegde hoofdsom.

Jaarlijks nominaal creditrentetarief

Jaartarief dat wordt gebruikt voor de periodieke berekening van rente
over de ingelegde bedragen (creditrente).

Vooraf gespecificeerde rekening

Betaalrekening waarvan de Klant de houder of medehouder is, van
waaruit de eerste betaling kan worden verricht en waarnaar de Klant
de bedragen van de depositorekening kan laten overmaken.

4

INFORMATION SHEET no. 54
IB-TERM DEPOSIT
DUTCH RESIDENTS
INFORMATION ON THE BANK
Corporate Name: IMPREBANCA S.P.A.
Legal Form: public limited company
Registered and Administrative Office: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 – ROME (ITALY)
Email address: info@imprebanca.it
Internet Website: www.imprebanca.it
Enrolled with the Register of Banks kept with the Bank of Italy under no.: 5719
ABI Code no.: 03403
Tax Code: 09994611003 VAT Registration no.: 09994611003
Enrolled with the Companies' Register of Rome under no.: 09994611003
A member of the Interbank Deposits and Protection Fund and of the National Guarantee Fund
WHAT IS IB-TERM DEPOSIT?
Ib-Term Depositis a cash deposit service whereby the Bank holds the amounts deposited by the Customer and
pays the customer the agreed and accrued interest. The deposit may only be distributed through the Bank’s
website or through other internet channels.
Ib-Term Depositis a time-deposit contract. The Customer may create pre-determined restrictions on the amounts
deposited, advertised through specific communication channels, undertaking to refrain from withdrawing them
until the selected maturity date. Should the Customer withdraw the amounts deposited, whether in whole or in
part, before the agreed maturity date, the Customer may or may not receive a certain base interest (see
specification in below table). Concerning the restrictions already created, no further payments may be made in
addition to the initial one.
Should a payment be made without the simultaneous specification of the restriction, a 12-months’ restriction
shall automatically apply to the relevant amounts.
The Customer may make cash payments into Ib-Term Depositonly through a bank transfer.
The repayment of the amounts deposited shall be made by the Bank at the Customer’s written request up to the
amount available in the account and through transfers to the current account pre-determined by the Customer.
Main risks
Ib-Term Depositis a safe product. The main risk is the counterparty risk, that is to say, the case where the Bank
is unable to perform the obligations relating to the repayment of the principal or the payment of interest. For
this reason the Bank is a member of the Interbank Deposits and Protection Fund, which guarantees to each
Customer a cover of up to EUR 100,000.00.
Concerning Bail-in, please refer to the specific information contained in the “Transparency” section of the
website www.imprebanca.it.
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MAIN ECONOMIC TERMS
The expense items included in the table below are, with good approximation, most of the overall costs incurred
by a customer holding a deposit account.
This means that the table does not include all the cost items. Some of the excluded items might be important in
relation to the individual account and to the operations of the individual customer.
Therefore, before choosing and signing the contract please also read carefully the section “Other economic
terms”.
All the cost items are displayed at their applicable maximum value (save as otherwise specified).

Cash management
Cash management

Variable expenses

Fixed expenses

COST ITEMS
Expenses for the opening of the relationship

Not applicable

Expenses for termination of relationship

Not applicable

Expenses applied to the liquidation

Not applicable

Stamp duty

According to the laws and regulations in force from time to
time; the cost will be borne by the Bank up to a maximum
level of 0,2% of the deposit amount (the current level of
stamp duty)

Expenses for each transaction

Not applicable

Capitalisation

Restriction duration 6 months
Restriction duration 12 months
Restriction duration 24 months
Restriction duration 36 months
Restriction duration 48 months

0.70%
1.10%
1.25%
1.30%
1.30%

Imprebanca reserves the right to accept or reject any request
on a case-by-case basis. Only possible after approval by
Imprebanca and for the entire principal. In case of early
termination the principal repaid early shall become noninterest bearing and no interest accrued till the early repayment
date shall be paid. Imprebanca will refund the entire deposit
without interest to the Savedo account.

Early termination

Credit interest

Interest on deposited amounts

Annual nominal credit interest rate

Frequency

At the maturity date of the restriction
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OTHER ECONOMIC TERMS
CURRENT OPERATIONS AND LIQUIDITY MANAGEMENT
Remuneration of amounts deposited
Tax withholding rate

0.00%

Limits
Minimum amount that may be subject to restriction

EUR 10,000.00
EUR 100,000.00

Maximum deposit limit

Restriction duration

6 months

12 months

24 months

36 months

48 months

Other
Interest calculation method

Calendar year 365 d., leap year 366 d.

WITHDRAWAL AND COMPLAINTS
Withdrawal from the contract
The Customer may withdraw from the contract at any time.
Maximum time for the termination of the relationship
Closing of the deposit at the depositor’s request: 15 days after the day of the request.
Complaints
Any complaints should be sent to the Bank’s Complaints Office (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Rome; e-mail:
reclami@imprebanca.it; Fax: +39 06.92912663), which shall reply within 30 days of receipt.
If the Customer is not satisfied or does not receive a reply within 30 days, before resorting to the judicial
authority it may address:
−

the Banking and Financial Arbitrator (the “ABF”), provided that the requested amount does not exceed
EUR 100,000.00 and as long that no more than 12 months have elapsed since the lodging of the
complaint with the Bank. To learn how to involve the ABF the Customer may visit the website
www.arbitrobancariofinanziario.it, or ask the Bank of Italy’s branches or the Bank. The decisions
adopted by the ABF shall not be binding on the parties, who shall always be entitled to bring a legal
action.

−

Furthermore, irrespectively of the value of the dispute, before taking legal action the Customer may,
whether individually or together with the Bank, commence a conciliation procedure before the
Conciliatore Bancario Finanziario – an association for Alternative Dispute Resolution (ADR) focusing
specifically on banking, financial and corporate matters (www.conciliatorebancario.it). It will still be
possible to bring an action if the conciliation ends without any agreement being reached.

−

Finally, the Customer may, together with the Bank, commence an arbitration procedure, whether before
the above-mentioned Conciliatore Bancario Finanziario or elsewhere (articles 806 et seqq. of the Italian
Code of Civil Procedure).
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KEY
Liquidation expenses

Expenses connected with the periodic liquidation of fees.

Expenses for each transaction not included in the charge

Expenses for the accounting registration of each transaction in
addition to any transaction included in the annual charge.

Deposit

Amount of the initial .

Annual nominal credit interest rate

Annual rate used for the periodical calculation of interest on the
amounts deposited (credit interest).

Pre-determined Account

Bank current account of which the Customer is the holder or joint
holder, out of which the first payment may be made and into which
the Customer may transfer the amounts from the deposit account.
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