Product Informatie Blad - Privatbanka deposito's

Geldig vanaf: 6 maart 2019

Aanbieder
Privatbanka, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slowakije

Deposito overzicht
Deposito

Looptijd

Nominaal rentetarief
op jaarbasis

Rentevorm

Valuta

Minimale inleg

Privatbanka
termijndeposito

1 jaar

0,80%

Vast

Euro

€ 1.000

Privatbanka
spaardeposito

2 jaar

1,30%

Vast

Euro

€ 1.000

Privatbanka
spaardeposito

3 jaar

1,35%

Vast

Euro

€ 1.000

Privatbanka
spaardeposito

4 jaar

1,35%

Vast

Euro

€ 1.000

Privatbanka
spaardeposito

5 jaar

1,40%

Vast

Euro

€ 1.000

Renteberekening en -uitkering:
Rente wordt berekend op jaarbasis. Bij géén van de deposito's is sprake van rente-op-rente. De opgebouwde rente, samen met de inleg, wordt aan
het einde van de looptijd overgeboekt naar uw Savedo-rekening.
Vroegtijdig beëindigen:
Altijd mogelijk - uitsluitend voor de gehele Inleg. U verliest de tot de datum van vroegtijdige beëindiging opgebouwde rente. Privatbanka
stort de volledige inleg zonder rente terug op uw Savedo-rekening.

Depositogarantiestelsel
Overeenkomstig de harmonisatie van EU-richtlijnen 2009/14/EG en 2014/49/EU (in navolging van EU-richtlijn 94/19/EG) is de Slowaakse Republiek
als lidstaat van de EU verplicht deposito's tot en met het maximaal gedekte bedrag van € 100.000 per depositohouder per bank(vergunning)
te garanderen. Uw spaargeld bij de aanbieder valt onder het Slowaakse depositogarantiestelsel. Indien de bank niet meer kan voldoen
aan haar financiële verplichtingen, vindt uitbetaling plaats in euro (EUR) binnen een wettelijke termijn van 20 werkdagen vanaf het moment
waarop de Nationale Bank van Slowakije (National Bank of Slovakia of "NBS") bericht geeft over de insolventie van een bank. Het Slowaakse
Depositobeschermingsfonds (Fond ochrany vkladov of "FOV") zal de terugbetalingsprocedure, -periode en uitvoerende instelling publiceren in
een groot nationaal tijdschrift. Het FOV zal contact opnemen met elke depositohouder en het bedrag, de vorm, de locatie en datum van uitbetaling
communiceren. Opdat u niet zelf naar Slowakije hoeft te reizen, kunt u Savedo('s juristen) een volmacht verlenen en de bank en het FOV hiervan
op de hoogte stellen - Savedo claimt uw deposito('s) dan voor u. Meer informatie is te vinden in zowel het Depositohouder Informatie Blad Privatbanka, a.s. (beschikbaar op savedo.nl), als op de website van het FOV onder http://www.fovsr.sk/en/about-the-deposit-protection-fund/.
In geval van insolventie van de aanbieder wordt informatie over de aanvang en procedure van uitbetaling gepubliceerd door Savedo via
verschillende media. In een dergelijk geval zal Savedo (i) u bijstaan met proactieve informatie-verstrekking en communicatie, (ii) u ondersteunen met
een direct telefonisch meldpunt voor relevante vragen, (iii) optreden als intermediair tussen u en de aanbieder / lokale autoriteiten, en (iv) u conform
lokale procedures ondersteunen bij het terugvorderen van deposito’s. Actuele informatie over lokale uitbetalings- / terugvorderingsprocedures
is beschikbaar op de webpagina van het FOV onder http://www.fovsr.sk/en/about-the-deposit-protection-fund/.

Belasting
Fiscaal ingezetenen van Nederland met bezittingen, zoals spaargeld, in een ander EU-land, moeten over de inkomsten daaruit in Nederland
belasting betalen. Als u spaarrente uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling echter vaak ook lokaal belasting ingehouden - deze
lokale belasting heet bronbelasting. Dankzij het verdrag dat Nederland gesloten heeft met Slowakije kunt u echter de lokale bronbelasting
verminderen naar 0%. Savedo ondersteunt u bij het indienen van het (de) relevante formulier(en). Alle informatie over hoe u bronbelasting
vermindert, vindt u terug op de website van Savedo.

Betalingstransacties en -afwikkelingen
Uw spaargeld is uitsluitend toegankelijk via uw Savedo-rekening (uw referentie-rekening) bij FinTech Group Bank AG. Transacties lopen via uw
Savedo-rekening. Betalingstransacties en -afwikkelingen van en naar de aanbieder worden op basis van (uw) betalingsopdrachten door FinTech
Group Bank AG en de aanbieder automatisch uitgevoerd.

Kosten
Voor het openen en aanhouden van uw Savedo-rekening bij FinTech Group Bank AG en het deposito bij de aanbieder worden u geen kosten
berekend. Savedo ontvangt voor haar bemiddelingsdiensten commissie van de aanbieder op basis van het bemiddeld kapitaal. Voor speciale,
aanvullende, diensten worden mogelijk kosten aan u doorberekend. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden
en Bijzondere Bepalingen van FinTech Group Bank AG voor Savedo GmbH, het Prijzen en Diensten Overzicht van FinTech Group Bank AG en de
Algemene Voorwaarden van de aanbieder.
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