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Algemene
Bankvoorwaarden 2009
Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de
Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader
van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 november 2009. Over overige
(product)voorwaarden die van toepassing kunnen zijn heeft geen overleg
plaatsgevonden. De Consumentenbond behoudt zich het recht tot collectieve actie voor met betrekking tot dergelijke voorwaarden.

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene bankvoorwaarden gelden voor alle bestaande en
toekomstige rechtsverhoudingen tussen de bank en de cliënt, voor zover
daarvan niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in bijzondere
voorwaarden. Algemene voorwaarden die een buitenlandse vestiging van
de bank gebruikt voor haar rechtsverhoudingen met de cliënt hebben voor
die rechtsverhoudingen, voor zover er onderlinge strijdigheid is, voorrang
op deze algemene bankvoorwaarden. Als door of namens een cliënt andere
algemene voorwaarden van toepassing zijn of worden verklaard, gelden
die niet in de rechtsverhouding met de bank, tenzij de bank daarmee
schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt
(1) De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in
acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van
de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden
of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit
beginsel afbreuk doen.
(2) De cliënt neemt jegens de bank de nodige zorgvuldigheid in acht en
houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de bank.
De cliënt stelt de bank in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren. De cliënt mag van de diensten en/of producten van de bank geen
oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede
begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan
strafbare feiten of schadelijk is voor de bank of haar reputatie of voor de
integriteit van het financiële stelsel.

Artikel 3 Activiteiten en doeleinden
De cliënt verschaft de bank, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, op haar eerste verzoek informatie over zijn activiteiten en
doeleinden en over de redenen van (voorgenomen) afname van diensten
en/of producten van de bank. De cliënt deelt desgevraagd aan de bank de
herkomst mee van bij de bank gestorte of te storten gelden, ondergebrachte of onder te brengen waardepapieren en van in (open) bewaring
gegeven of te geven zaken.

Artikel 4 Niet-openbare informatie
De bank hoeft bij haar dienstverlening geen gebruik te maken van nietopenbare informatie, waaronder koersgevoelige informatie.

Artikel 5 Inschakeling derden
(1) De bank mag bij haar dienstverlening gebruik maken van derden en
werkzaamheden (deels) uitbesteden. De bank mag zaken, waardepapieren,
effecten of financiële instrumenten van de cliënt, al dan niet op naam van
de bank, aan derden in bewaring geven of door derden laten beheren.
(2) Als de cliënt de bank een opdracht of volmacht geeft, mag de bank ter
uitvoering daarvan ook handelen met zichzelf als wederpartij, en mag zij
die opdracht of volmacht ook aan een derde geven.
(3) De bank neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in
acht. Als de cliënt zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn
de gevolgen van die keuze voor rekening van de cliënt.

Artikel 6 Risico van verzendingen
Als de bank in opdracht van de cliënt gelden of financiële instrumenten,
waaronder effecten, aan de cliënt of aan derden zendt, geschiedt de verzending voor risico van de bank. Als de bank in opdracht van de cliënt
andere zaken of waardepapieren aan de cliënt of aan derden zendt,
geschiedt die verzending voor risico van de cliënt.

Artikel 7 Cliëntgegevens
De cliënt en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan de bank alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en

verifiëren van onder meer hun identiteit, burgerservicenummer, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en- bevoegdheid, huwelijks - of partnerschapsgoederenregime, rechtsvorm, woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats, - voor zover van toepassing - hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer.
Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan
de bank worden meegedeeld.
De bank mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën
maken, de gegevens registreren en bewaren. Als de cliënt een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn de cliënt en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van de bank inzicht te verschaffen
in de eigendoms - en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het
samenwerkingsverband.

Artikel 8 Handtekening
De cliënt en zijn vertegenwoordigers deponeren op eerste verzoek van de
bank een voorbeeld van hun handgeschreven handtekening bij de bank op
een wijze en/of in een vorm als door de bank bepaald. Het van een persoon
verkregen voorbeeld geldt tegenover de bank als weergave van zijn actuele
handgeschreven handtekening, ongeacht de hoedanigheid waarin hij
tegenover de bank handelt, totdat de bank van een wijziging in kennis is
gesteld.

Artikel 9 Volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid
(1) De cliënt mag aan een derde volmacht geven om namens hem met de
bank te handelen. De gevolmachtigde is niet bevoegd de aan hem
verleende volmacht door te geven aan een derde. De cliënt is tegenover
de bank aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen, die zijn
aangegaan door de gevolmachtigde. De bank kan verlangen dat een
volmacht op een bepaalde wijze en/of in een bepaalde vorm en/of volgens
een bepaalde procedure wordt gegeven. De bank hoeft niet met een
gevolmachtigde te (blijven) handelen.
(2) Als de bevoegdheid van een vertegenwoordiger van de cliënt eindigt
of zich in verband met die bevoegdheid een wijziging voordoet, is de cliënt
verplicht, ongeacht inschrijving in openbare registers of openbaarmaking
daarvan, dat einde of die wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de
bank mee te delen. De bank mag opdrachten die aan haar zijn gegeven
door een vertegenwoordiger voordat of kort nadat de bank die mededeling
van het einde of de wijziging heeft ontvangen, rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.
(3) De algemene bankvoorwaarden en alle overige tussen de cliënt en de
bank toepasselijke bepalingen, regels en beperkingen zijn van overeenkomstige toepassing op de vertegenwoordiger in verband met de uitoefening van zijn vertegenwoordiging. De cliënt is verantwoordelijk voor de
naleving daarvan door zijn vertegenwoordiger en zal er voor zorgen dat
de cliënt en de vertegenwoordiger elkaar volledig geïnformeerd houden
over al hetgeen voor hen als cliënt en vertegenwoordiger van belang is of
kan zijn.

Artikel 10 Persoonsgegevens
De bank mag persoonsgegevens van de cliënt en van diens vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot door de cliënt afgenomen
producten en diensten, verwerken met inachtneming van de geldende
wet- en regelgeving en de bank bindende gedragscodes en deze binnen
de groep waartoe de bank behoort uitwisselen voor het beheer van de
relatie met de cliënt, ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en
voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook worden
uitgewisseld met derden die de bank inschakelt bij haar bedrijfsvoering of
de uitvoering van bankdiensten. Dit kan, onder meer in het kader van het
betalingsverkeer, doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet
hetzelfde beschermingsniveau kennen als Nederland. Persoonsgegevens
kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek
door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Artikel 11 (Beeld- en geluid-)opnamen
De bank mag binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving
(beeld- en geluid-) opnamen maken ten behoeve van doeleinden als een
goede bedrijfsvoering, bewijslevering, criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking. Als de cliënt nakoming door de bank verlangt van een
verplichting tot afgifte van een kopie of transscriptie van een opname,
moet hij eerst de relevante specificaties opgeven zoals de relevante datum,
tijdstip en locatie.
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Artikel 12 Continuïteit in dienstverlening
De bank stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten
behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur,
programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat
er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen
zijn. De bank streeft ernaar onderbreking / storing, voor zover dit binnen
haar invloedssfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders
de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.

Artikel 13 Overlijden cliënt

Artikel 18 Bewijskracht en bewaartermijn bankadministratie
Tegenover de cliënt strekt een uittreksel uit de administratie van de bank
tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt geleverd tegenbewijs. De
bank hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke
bewaartermijnen.

Artikel 19 Controle van door de bank verschafte
gegevens en uitgevoerde opdrachten

(2) Na het overlijden van de cliënt kan de bank verlangen dat degene(n)
die stelt/stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de
nalatenschap van de cliënt te verrichten ten bewijze daarvan een verklaring
van erfrecht, afgegeven door een Nederlandse notaris, en/of andere door
de bank acceptabel geoordeelde documenten aan de bank overlegt/overleggen.

(1) De cliënt moet de door de bank aan hem verzonden of op een andere
wijze aan hem ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften,
nota`s of andere opgaven of andere gegevens zo spoedig mogelijk na ontvangst controleren. Als de bank aan de cliënt dergelijke berichten elektronisch ter beschikking stelt, moet de cliënt de gegevens zo spoedig mogelijk controleren nadat zij aan hem ter beschikking zijn gesteld. Als datum
van verzending of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending
of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit kopieën, verzendlijsten of
anderszins uit de administratie van de bank. De cliënt moet zo spoedig
mogelijk controleren of de bank door of namens hem gegeven opdrachten
juist en volledig heeft uitgevoerd. Als de cliënt geen bericht van de bank
ontvangt, terwijl hij weet of zou moeten weten dat hij een bericht van de
bank kan verwachten, stelt hij de bank daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

(3) De bank is niet verplicht opnieuw informatie te verschaffen over handelingen en transacties die zijn verricht voor het moment van het overlijden van de cliënt.

(2) Als de cliënt een onjuistheid of onvolledigheid constateert, moet hij de
bank daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en alle
redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van (verdere) schade.

Artikel 14 Naam en adres van de cliënt

Als de bank constateert dat zij een fout of vergissing heeft gemaakt, herstelt zij die zo spoedig mogelijk. De bank stelt de cliënt zo spoedig mogelijk in kennis van de geconstateerde fout of vergissing.

(1) De bank moet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld
van het overlijden van de cliënt. Zolang de bank niet op deze wijze in
kennis is gesteld van het overlijden van de cliënt, mag zij door of namens
hem gegeven opdrachten (blijven) uitvoeren. De bank mag opdrachten die
aan haar zijn gegeven voordat of kort nadat de bank in kennis is gesteld
van het overlijden van een cliënt rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die
uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.

(1) De cliënt deelt de bank mee naar welk adres voor hem bestemde documenten en/of informatie kunnen worden gezonden. De cliënt deelt naamsen adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de bank mee. Als
het adres van de cliënt door zijn toedoen niet (meer) bij de bank bekend
is, kan de bank onderzoek doen naar het adres van de cliënt zonder
daartoe verplicht te zijn. De kosten van een dergelijk onderzoek komen
voor rekening van de cliënt. De cliënt die geen bij de bank bekend adres
heeft, wordt geacht zijn postadres te hebben gekozen op het adres waar
de bank gevestigd is, tenzij anders overeengekomen.
(2) Als een product of dienst van de bank door twee of meer personen
wordt afgenomen, zendt de bank de documenten en/of informatie naar het
adres dat door die personen aan de bank is opgegeven. Als daarover geen
overeenstemming (meer) bestaat tussen die personen, mag de bank zelf
kiezen naar welk adres van die personen zij de documenten en/of informatie zendt.

Artikel 15 Nederlandse taal
De communicatie tussen de bank en de cliënt geschiedt in het Nederlands,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De bank kan verlangen dat
de cliënt documenten die luiden in een andere taal dan het Nederlands,
ten genoegen van haar op kosten van de cliënt in het Nederlands of in een
andere door de bank akkoord bevonden taal laat vertalen door een daartoe
naar het oordeel van de bank bekwaam persoon. Een in Nederland in de
desbetreffende taal beëdigd vertaler is in ieder geval daartoe bevoegd.

Artikel 16 Gebruik van communicatiemiddelen
De cliënt is verplicht in het verkeer met de bank zorgvuldig en veilig om
te gaan met het gebruik van internet, fax, e-mail, post of andere communicatiemiddelen.

Artikel 17 Gegevens en opdrachten
(1) De cliënt draagt er zorg voor dat de bank tijdig beschikt over alle
gegevens waarvan de bank aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs
moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening
door de bank. De cliënt draagt er zorg voor dat tot de bank of tot een door
de bank aangewezen derde gerichte verklaringen, zoals opdrachten,
opgaven en mededelingen aan de bank, duidelijk en volledig zijn en de
juiste gegevens bevatten. De cliënt houdt zich daarbij aan door de bank
gegeven voorschriften en aanwijzingen.

(3) De bank is bevoegd een fout of vergissing zonder instemming van de
cliënt te herstellen en om een onterechte boeking ongedaan te maken. De
bank is bevoegd om de creditering van een rekening van de cliënt ingevolge een door een beschikkingsonbevoegde of handelingsonbekwame
persoon gegeven opdracht ongedaan te maken.
(4) Als de cliënt een kopie vraagt van al eerder door de bank aan hem
verstrekte gegevens, zal de bank die binnen redelijke termijn en tegen
vergoeding van door de bank te maken redelijke kosten aan de cliënt verschaffen, tenzij de bank de gegevens niet meer heeft of de bank een redelijke grond heeft om niet aan het verzoek te voldoen.

Artikel 20 Goedkeuring opgaven bank
Als de cliënt de inhoud van de door of namens de bank aan hem gezonden
of ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s,
andere opgaven of andere gegevens van de bank aan de cliënt niet schriftelijk heeft betwist binnen dertien maanden nadat die gegevens door of
namens de bank aan de cliënt ter beschikking zijn gesteld, geldt de inhoud
van die gegevens in elk geval en onverminderd de voor de cliënt uit artikel
19 voortvloeiende verplichtingen als door de cliënt te zijn goedgekeurd.
Als in die gegevens rekenfouten voorkomen, herstelt de bank die, ook
nadat de termijn van dertien maanden is verstreken.

Artikel 21 Bewaar- en geheimhoudingsplicht
(1) De cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen,
passen, pin- en toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig bewaren en
behandelen. De cliënt moet met persoonlijke pin- en toegangscodes en
dergelijke zorgvuldig omgaan en deze geheim houden voor andere personen. De cliënt houdt zich aan de door de bank gegeven beveiligingsvoorschriften.
(2) Als de cliënt weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens
de bank aan hem ter beschikking gestelde middelen in handen van een
onbevoegde zijn geraakt of daarmee misbruik is of kan worden gemaakt
of dat een onbevoegde zijn pin- en/of toegangscode(s) kent, moet hij daarvan terstond mededeling doen aan de bank.

Artikel 22 Provisies, rente en kosten

(2) De cliënt maakt bij zijn tot de bank, of tot een door de bank aangewezen derde, gerichte verklaringen gebruik van door de bank voorgeschreven
of goedgekeurde gegevensdragers of communicatiemiddelen. De cliënt
gebruikt deze met inachtneming van door de bank gegeven voorschriften
en aanwijzingen.

(1) De bank brengt voor haar dienstverlening provisies, rente en kosten in
rekening. De bank mag de hoogte hiervan wijzigen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Als de hoogte van die provisies, rente en
kosten niet vooraf tussen de cliënt en de bank is overeengekomen, zal de
bank de bij haar gebruikelijke provisies, rente en kosten in rekening brengen.

(3) De bank mag de uitvoering van opdrachten opschorten of weigeren als
deze niet op een correcte wijze zijn gegeven. De bank mag in bijzondere
omstandigheden weigeren een door of namens de cliënt gegeven opdracht
uit te voeren of een gevraagde dienst te verrichten.

(2) In haar dienstverlening informeert de bank de cliënt zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de hoogte van haar tarieven (provisies, rente,
kosten). De bank draagt er zorg voor dat informatie hierover op eenvoudige wijze verkrijgbaar is.
(3) De bank mag de door de cliënt aan haar verschuldigde provisies, rente
en kosten debiteren ten laste van een rekening van de cliënt bij de bank
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zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënt. Als door de debitering
een ongeoorloofde debetstand op de rekening ontstaat, moet de cliënt die
debetstand onmiddellijk aanzuiveren zonder dat daartoe een ingebrekestelling door de bank vereist is.

(2) Pand- en hypotheekrechten van de bank strekken voor het geval een
andere bankinstelling als haar rechtsopvolgster onder algemene titel de
bankrelatie van de bank met de cliënt, geheel of gedeeltelijk, voortzet
mede ten gunste van die andere bankinstelling alsof deze de bank zelf was.

Artikel 23 Creditering onder voorbehoud

(3) De bank kan haar pand- of hypotheekrechten op ieder moment, geheel
of gedeeltelijk, door opzegging beëindigen.

Bij creditering van een ten gunste van de cliënt (te) ontvangen bedrag
geldt als voorbehoud dat de bank dit bedrag daadwerkelijk, definitief en
onvoorwaardelijk, ontvangt. Als hieraan niet is voldaan, mag de bank de
creditering – zonder voorafgaande kennisgeving – door debitering van een
gelijk bedrag, met terugwerkende kracht, ongedaan maken. Als het (te)
ontvangen bedrag bij creditering is omgezet in een andere valuta dan mag
de bank de debitering uitvoeren in die andere valuta tegen de wisselkoers
op het moment van uitvoering. In verband met de ongedaanmaking
gemaakte kosten komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 24 Pandrecht
(1) Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden
heeft de cliënt:
a) zich verbonden de volgende goederen met inbegrip van de daarbij
behorende nevenrechten aan de bank te verpanden tot zekerheid van al
hetgeen de bank op enig moment, uit welken hoofde ook, van hem te
vorderen heeft of verkrijgt:
i. alle (geld-)vorderingen die de cliënt, uit welken hoofde ook, op de bank
heeft of verkrijgt;
ii. alle zaken, waardepapieren, effecten en andere financiële instrumenten
die de bank of een derde voor haar, uit welken hoofde ook, van of voor
de cliënt onder zich heeft of verkrijgt;
iii. alle aandelen in verzameldepots die de bank onder haar beheer heeft
of verkrijgt;
iv. alle goederen die in de plaats van de goederen onder i, ii,of iii (zullen)
treden;
b) voor zover rechtens mogelijk, de sub a bedoelde goederen aan de bank
in pand gegeven;
c) de bank onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie,
om die goederen namens de cliënt, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf
te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.
(2) De cliënt staat er voor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de
desbetreffende goederen vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van
anderen dan de bank.
(3) De bank zal de verpande goederen, als de cliënt daarover wil beschikken, vrijgeven indien de waarde van de daarna resterende verpande goederen voldoende dekking biedt voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook,
van de cliënt te vorderen heeft of zal krijgen. De bank mag pas tot uitwinning van het verpande overgaan als zij een opeisbare vordering heeft op
de cliënt en de cliënt met de nakoming daarvan in verzuim is. De bank zal
niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig is voor de voldoening van
de schuld van de cliënt. Nadat de bank van haar uitwinningsbevoegdheid
gebruik heeft gemaakt, zal zij de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 25 Verrekening
De bank mag altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde
van de cliënt te vorderen heeft, verrekenen met al dan niet opeisbare
tegenvorderingen van de cliënt op de bank, ongeacht de valuta waarin de
vorderingen en tegenvorderingen luiden. Als de vordering van de bank op
de cliënt of de tegenvordering van de cliënt op de bank nog niet opeisbaar
is, maakt de bank – als de vordering van de bank en de tegenvordering van
de cliënt in dezelfde valuta luiden – van haar verrekeningsbevoegdheid
geen gebruik tenzij op de tegenvordering beslag wordt gelegd of daarop
anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt recht wordt
gevestigd, de cliënt zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt,
de cliënt failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt of
een andere insolventieregeling of een wettelijke schuldsanering op de
cliënt van toepassing wordt. Vorderingen in vreemde valuta worden
verrekend tegen de koers van de dag van verrekening. De bank stelt de
cliënt zo mogelijk voorafgaand aan de verrekening daarvan in kennis.

Artikel 26 Zekerheden
(1) Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden
heeft de cliënt zich jegens de bank verbonden om voor alle bestaande en
alle toekomstige vorderingen van de bank op de cliënt, uit welken hoofde
ook, op eerste verzoek van de bank, ten genoegen van de bank, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe
zo nodig door de cliënt ten genoegen van de bank te worden vervangen
en / of aangevuld, dat de bank gelet op het risicoprofiel van de cliënt, de
dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor de bank
relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.
De bank zal op verzoek van de cliënt de reden van die zekerheidstelling,
of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de
gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van de cliënt.

(4) Vestiging van een (nieuwe) zekerheid ten gunste van de bank strekt
niet tot vervanging of vrijgave van (bestaande) zekerheden.
(5) Als deze algemene bankvoorwaarden tegenover de cliënt worden
gebruikt ter wijziging, aanvulling en/of vervanging van eerdere algemene
(bank-)voorwaarden, blijven alle uit hoofde van die eerdere algemene
(bank-)voorwaarden bestaande zekerheden, rechten op zekerheden en
verrekenbevoegdheden, onverkort van kracht naast de overeenkomstige
rechten en bevoegdheden uit hoofde van deze algemene bankvoorwaarden.

Artikel 27 Onmiddellijke opeisbaarheid
Als de cliënt in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens
de bank, mag de bank haar vorderingen op de cliënt door opzegging
onmiddellijk opeisbaar maken, tenzij dit gelet op de geringe betekenis van
het verzuim niet gerechtvaardigd is. Een dergelijke opzegging geschiedt
schriftelijk met vermelding van de reden.

Artikel 28 Bijzondere kosten
(1) Als de bank wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen
de cliënt en een derde, dan zal de cliënt de daaruit voor de bank
voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan
haar vergoeden.
(2) Alle overige bijzondere kosten van de bank voortvloeiend uit de relatie
met de cliënt komen voor rekening van de cliënt voor zover dit redelijk is.

Artikel 29 Belastingen en heffingen
Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en
door wie ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen de
cliënt en de bank komen voor rekening van de cliënt, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders
voorschrijft.

Artikel 30 Vorm mededelingen
Mededelingen aan de bank moeten schriftelijk worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk met de bank een andere wijze van communicatie is overeengekomen.

Artikel 31 Incidenten en calamiteiten
Als zich bij (de uitvoering van) een overeenkomst tussen de bank en de
cliënt een incident of calamiteit dreigt voor te doen, voordoet of zich heeft
voorgedaan, moet de cliënt op verzoek van de bank alles doen of nalaten
wat de bank in verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 32 Partiële nietigheid of vernietigbaarheid
Mocht een bepaling in deze algemene bankvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan
(deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene bankvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door
een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 33 Toepasselijk recht
Op de relatie tussen de bank en de cliënt is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen.

Artikel 34 Klachten en geschillen
(1) Als de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van de bank, moet
hij zich eerst wenden tot de bank met inachtneming van de bij de bank
daarvoor geldende procedure.
(2) Geschillen tussen de cliënt en de bank worden uitsluitend voorgelegd
aan de bevoegde Nederlandse rechter, behoudens dwingend recht en het
volgende:
a) De cliënt kan een geschil ook voorleggen aan de bevoegde geschillenen klachtencommissies.
b) De bank kan een geschil ook voorleggen aan de voor de cliënt in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Artikel 35 Opzegging van de relatie
Zowel de cliënt als de bank kan de relatie tussen hen schriftelijk geheel of
gedeeltelijk opzeggen. Als de bank de relatie opzegt, deelt zij desgevraagd
de reden van de opzegging aan de cliënt mee.
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Na opzegging van de relatie worden de tussen de cliënt en de bank
bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld
met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen.
Tijdens de afwikkeling blijven deze algemene bankvoorwaarden en de op
de individuele overeenkomsten toepasselijke specifieke voorwaarden van
toepassing.

Artikel 36 Contractsoverneming
Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden
heeft de cliënt, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de
onderneming van de bank, er bij voorbaat medewerking aan verleend dat
zijn rechtsverhouding met de bank in het kader van die (gedeeltelijke)
overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat.

Artikel 37 Wijzigingen en aanvullingen van de algemene
bankvoorwaarden
Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene bankvoorwaarden worden
niet van kracht dan nadat met representatieve Nederlandse consumentenen ondernemersorganisaties overleg is gepleegd over die wijzigingen en
aanvullingen en over de wijze waarop die wijzigingen en aanvullingen ter
kennis van de cliënt worden gebracht. De wijzigingen en aanvullingen
worden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam. De wijzigingen en aanvullingen zullen niet eerder van kracht worden dan zestig
dagen na de datum van deponering.

De tekst van deze algemene bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de
Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder nummer 61/2009
ter griffie van de rechtbank te Amsterdam.

8

General
Banking Conditions 2009
This is a translation of the original Dutch text. This translation is furnished
for the customer’s convenience only. The original Dutch text will be binding
and shall prevail in case of any variance between the Dutch Text and the
English translation.
These General Conditions were drawn up in consultation between the
Netherlands Bankers’ Association and the consumers’ organisation ‘Consumentenbond’ within the framework of the Co-ordination Group on Selfregulation Consultation of the Socio-Economic Council (SER) and will
become effective on November 1st 2009. No consultations took place on
other (product-related) conditions that may be applicable. The Consumentenbond reserves the right to start collective legal action against such
conditions.

Article 1 Scope
The provisions of these General Banking Conditions shall apply to all
existing and future legal relationships between the Bank and the Customer
to the extent that it is not otherwise provided in agreements and/or in
special conditions. General conditions that a foreign branch of the Bank
applies to its legal relationships with the Customer shall prevail above
these General Banking Conditions in the event of a conflict between the
two. If other general conditions apply or are declared applicable by or on
behalf of the Customer, these shall not apply in the legal relationship with
the Bank, unless the Bank has agreed to this in writing.

Article 2 Duty of care of the Bank and of the Customer
(1) The Bank shall exercise due care when providing services. In its provision of services, the Bank shall take the Customer’s interests into account
to the best of its ability. None of the provisions of these General Banking
Conditions or of the special conditions used by the Bank shall detract from
this principle.
(2) The Customer shall exercise due care vis-à-vis the Bank and shall take
the Bank’s interests into account to the best of his ability. The Customer
shall enable the Bank to fulfil its statutory and contractual obligations and
to render its services correctly. The Customer shall not make improper or
illegal use (or allow improper or illegal use to be made) of the services and/
or products of the Bank, also including use that conflicts with laws and
regulations, serves criminal activities or is damaging to the Bank or to its
reputation or to the integrity of the financial system.

Article 3 Activities and objectives
The Customer provides information to the Bank, taking into account the
applicable privacy laws, at its first request, about the Customer‘s activities
and objectives and about the reason for the (intended) use of the services
and/or products of the Bank. Upon request, the Customer informs the Bank
as to the origin of the funds and securities deposited with the Bank or that
are to be deposited with the Bank and of goods that have been given to
the bank to hold in (open) custody.

Article 4 Non-public information
In providing its services, the Bank does not have to make use of non-public
information, including price-sensitive information.

Article 5 The Bank or third parties as the counterparty
(1) In providing its services, the Bank may make use of third parties and
may (partially) outsource activities. The Bank may give goods, documents
of title, securities or financial instruments that belong to the Customer,
whether or not held in the name of the Bank, to third parties in custody or
have these administrated by third parties.
(2) If the Customer gives the Bank an order or an authorisation, the Bank
may also do business with itself as a counterparty in order to execute the
order or authorisation, and the Bank may also transfer this order or authorisation to a third party.
(3) The Bank takes the necessary care into account in the selection of third
parties. In the event that the Customer has called in or appointed a third
party, the consequences of this choice are for the account of the Customer.

Article 6 Risk of dispatches
If the Bank, by order of the Customer, dispatches funds or financial instruments, including securities, to the Customer or to third parties, such dispatch shall be at the Bank‘s risk. If the Bank, by order of the Customer,

dispatches other goods or documents of title to the Customer or to third
parties, such dispatch shall be at the Customer’s risk.

Article 7 Customer data
The Customer and the Customer’s representatives are obliged to cooperate
with the Bank and to provide information in order to determine and verify
their identity, their citizen‘s (services) identification number, date of birth,
civil status, legal capacity and authorisation to act, postnuptial agreement,
partnership agreement, legal form, place of residence or place of establishment, and insofar as applicable, the registration number with the chamber
of commerce and/or other registers and their VAT number. The Customer
must inform the Bank as soon as possible of any changes in this information.
The Bank may make copies of documents, which provide evidence of this
information, and the Bank may record and file this information. If the
Customer is a legal person or form of cooperation, the Customer and its
representatives are also obliged, at the Bank‘s first request, to give the
Bank insight into the ownership and control structure of the legal person
or the form of cooperation.

Article 8 Signature
The Customer and his representatives shall deposit an example of their
handwritten signatures at the Bank‘s first request at the Bank in a manner
and/or in a form as determined by the Bank. The example provided by a
person is deemed to be the representation of the Customer’s current handwritten signature, regardless of the capacity in which the Customer acts
vis-à-vis the Bank, until the Bank has been notified of a change.

Article 9 Authorisation and power of representation
(1) The Customer may grant a third party a power of attorney to do business with the bank on his behalf. The authorised representative is not
authorised to transfer the power of attorney granted to him to a third party.
The Customer is liable vis-à-vis the Bank for the fulfilment of obligations,
which have been entered into by the authorised representative. The Bank
can demand that an authorisation is granted in a specific manner and/or
in a specific form and/or according to a specific procedure. The Bank is
not obliged (to continue) to do business with an authorised representative.
(2) If the authorisation of a representative of the Customer is revoked or a
change occurs with regard to the authorisation, the Customer is obliged,
notwithstanding the registration in public registers or the publication thereof, to notify the Bank as soon as possible of this revocation or change.
The Bank may (continue to) legally execute orders that have been given
to the Bank by a representative before or shortly after the Bank has received notification of the revocation if the Bank could not reasonably prevent
the execution.
(3) The General Banking Conditions and all other provisions, rules and
limitations that apply between the Customer and the Bank also apply to
the representative in connection with the execution of his representation.
The Customer is responsible for the compliance with the above by his
representative and shall ensure that the Customer and the representative
keep each other fully informed about everything that is important for them
or could be important for them as Customer and representative.

Article 10 Personal data
The Bank may process personal data of the Customer and the Customer’s
representatives, as well as data regarding the products and services
purchased by the Customer, taking into account the applicable laws and
regulations and the codes of conduct that apply to the Bank and the Bank
may exchange this data within the group to which the Bank belongs in
connection with customer relationship management, to prevent and
combat criminal activities and for commercial purposes. Personal data can
also be exchanged with third parties that that Bank makes use of in its
business operations or in providing its banking services. This can entail,
inter alia, in connection with payments, the passing on of personal data to
third parties in countries that do not have the same level of protection as
in the Netherlands. Personal data can be the subject of an investigation by
authorised national authorities of the countries where such data is located
in connection with the processing of the data both during and after the
processing.

Article 11 (Video and audio) recordings
The Bank may, within the boundaries of the applicable laws and regulations, make (audio and video) recordings for the purpose of sound business
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operations, providing evidence, combating criminal activities and monitoring quality. If the Customer requires the Bank to comply with an obligation to issue a copy or transcription of a recording, the Customer must first
provide the relevant specifications such as the relevant date, time and
location.

Article 12 Continuity in the providing of services
The Bank aims to ensure the adequate functioning of its facilities for the
provision of its services (for example, equipment, programmes, systems,
infrastructure, networks); however, the Bank does not guarantee that these
facilities will always be running correctly without interruption. The Bank
aims to avoid interruptions / malfunctioning, insofar as this lies within its
sphere of influence, within reasonable bounds or to remedy the interruption / malfunctioning within a reasonable time.

Article 13 The Death of a Customer
(1) The Bank must be notified of the death of a customer in writing as soon
as possible. As long as the Bank has not been notified of the death of a
customer in this manner, the Bank may (continue to) execute the orders
received from or on behalf of the Customer. The Bank may (continue to)
legally execute orders that have been given to the Bank before or shortly
after the Bank has received notification of the death of a Customer if the
Bank could not reasonably prevent the execution.
(2) After the death of the Customer, the Bank can demand that the person/
persons who claims/claim to be authorised to perform (legal) acts with
regard to the Customer‘s estate submits/submit an attestation of admissibility to the estate, issued by a Dutch notary, and/or documents that the
Bank deems to be acceptable as proof thereof.
(3) The Bank is not obliged to provide information again regarding actions
and transactions that have been carried out before the time of the death
of the Customer.

Article 14 Name and address of the Customer
(1) The Customer informs the Bank to which address the documents and/
or information that are intended for the Customer can be sent. The Customer notifies the Bank as soon as possible in writing of a change of name
and address. If the Customer‘s address is not known or is no longer known
at the Bank due to the Customer‘s fault, the Bank can attempt to find out
the address of the Customer without being obliged to do so. The costs of
such an investigation are for the Customer‘s account. The Customer, whose
address is not known at the Bank, is deemed to have his postal address at
the address where the Bank is located, unless agreed otherwise.
(2) If a product or service of the Bank is purchased by two or several persons, the Bank shall send the documents and/or information to the address,
which that person has provided to the Bank. If the persons do not agree
or do no longer agree on this, the Bank may make the choice itself to which
address of these persons it will send the documents and/or information.

Article 15 Dutch language
The communication between the Bank and the Customer takes place in
Dutch, unless agreed otherwise in writing. The Bank can demand that the
Customer has documents, which are in a language other than Dutch, translated into Dutch or into another language that the Bank agrees to at the
Customer‘s costs by a person who is qualified to translate these documents
in the opinion of the Bank. A translator who is a sworn translator in the
language in question is qualified in any case.

Article 16 Use of means of communication
The Customer is obliged to make safe use of Internet, fax, e-mail, post or
other means of communication in the Customer’s communication with the
Bank.

Article 17 Information and orders
(1) The Customer shall ensure that the Bank shall receive all information,
which the Bank requires or which the Customer can reasonably understand
that this information is necessary for the correct provision of services by
the Bank. The Customer shall ensure that statements, such as orders and
notifications to the Bank or to a third party appointed by the Bank are clear
and comprehensive and contain the correct information. The Customer
complies with the instructions and regulations issued by the Bank.
(2) The Customer makes use of data carriers or means of communication
approved or specified by the Bank for its communication with the Bank or
with a third party designated by the bank. The Customer makes use of this
taking into consideration the Bank’s instructions and regulations.
(3) The Bank may postpone the execution or refuse to execute orders if
these have not been submitted correctly. In special circumstances, the
Bank may refuse to execute orders given by or on behalf of the Customer
or the Bank may refuse to provide the requested service.
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Article 18 Evidential force of the Bank’s records and
record keeping period
An abstract from the Bank’s records serves as prima facie evidence vis-àvis the Customer, subject to rebuttal evidence produced by the Customer.
The Bank is not required to keep its records for a period longer than the
statutory record keeping period.

Article 19 Checking the information provided by the
Bank and orders executed by the Bank
(1) The Customer must check the confirmations, bank statements, invoices,
other specifications or other information that the Bank sends to the Customer or makes available to the Customer as soon as possible after receiving
this. If the Bank makes such communications available to the Customer
electronically, the Customer must check the information as soon as possible after this has been made available to the Customer. The date of dispatch or the date of making the information available is the date of dispatch or the date of making the information available as is apparent from
copies, distribution lists or otherwise from the Bank‘s records. The Customer must check as soon as possible whether the bank has executed orders
given by the Customer or on behalf of the Customer correctly and completely. If the Customer does not receive a notification from the Bank,
whereas the Customer knows or should know that he could expect a
notification from the Bank, the Customer must inform the Bank of this as
soon as possible in writing.
(2) If the Customer notices a mistake or an omission, he must inform the
Bank as soon as possible and take all reasonable measures to prevent
(further) damage. If the Bank detects that it has made a mistake or an
error, the Bank shall remedy this as soon as possible. The Bank informs
the Customer about the detected mistake or error as soon as possible.
(3) The Bank is authorised to remedy a mistake or error without the
Customer’s consent and to reverse an incorrect entry. The Bank is authorised to reverse the crediting of an account of the Customer as a result of
an order given by an unauthorised person or a person without legal capability to act.
(4) If the Customer requests a copy of information that has already been
provided to him by the Bank, the Bank shall provide this to the Customer
within a reasonable period and the Bank shall receive a reimbursement for
the reasonable costs incurred by the Bank, unless the Bank no longer has
this information or the request is unreasonable.

Article 20 Approval of bank documents
If the Customer has not contested the contents of confirmations, statements of accounts, invoices, other specifications or other information sent
or made available to the Customer by the Bank in writing within thirteen
months after such documents have been made available to the Customer
by or on behalf of the Bank, the contents of such documents shall, in any
case and notwithstanding the Customer’s obligation pursuant to Article
19, be deemed to have been approved by the Customer. If such documents
contain any arithmetical errors, the Bank shall remedy these errors, also
after the expiry of the period of thirteen months.

Article 21 Obligation to retain records and confidentiality
obligation
(1) The Customer must store and treat with care the items made available
to the Customer such as forms, data carriers, means of communication,
security measures, cards, personal and access codes and passwords. The
Customer must treat personal pin codes and access codes and such with
due care and keep these confidential for other persons. The Customer
adheres to the security regulations issued by the Bank.
(2) If the Customer knows or can reasonably suspect that items that the
Bank has made available to the Customer have come into unauthorised
hands or that abuse is being made or can be made or that an unauthorised
person knows his pin code and/or access code, he must immediately notify
the Bank of this.

Article 22 Commission, interest and fees
(1) The Bank charges commissions, interest and fees for its services. The
Bank may change the amount thereof, unless agreed otherwise in writing.
If the amounts of these commissions, interest and fees have not been
agreed in advance between the Customer and the Bank, the Bank shall
charge its usual commissions, interest and fees.
(2) When providing its services, the Bank informs the Customer to the
extent reasonably possible about the amount of its charges (commissions,
interest, fees). The Bank ensures that the information about these charges
can easily be obtained.
(3) The Bank may deduct the commissions, interest and fees owed by the
Customer from an account that the Customer holds with the Bank without
notifying the Customer in advance. If an unauthorised debit balance arises

on the account due to the deduction, the Customer must immediately clear
the debit balance without the Bank being required to give notice of default.

(3) The Bank can terminate its pledge or mortgage rights at any moment,
partially or fully by giving notice of termination.

Article 23 Conditional credit entries

(4) Establishing a (new) security right in favour of the Bank does not serve
to replace or release (existing) security rights.

Each credit entry of an amount received or to be received in favour of the
Customer is made subject to the proviso that the Bank actually receives
this amount definitely and unconditionally. If this condition has not been
satisfied, the Bank may reverse the credit entry – without prior notification
– by debiting the same amount with retrospective effect. If the amount
received or to be received was converted into another currency when
crediting the account, the Bank may make the debit entry in the other
currency at an exchange rate at the time of execution. Costs in connection
with the reversal are for the Customer‘s account.

Article 24 Lien
(1) As a result of these General Banking Conditions becoming applicable,
the Customer:
a) undertakes to pledge the following goods including the related ancillary rights to the Bank as security for all that which the Customer may owe
or come to owe the Bank at any given moment:
i. all (cash) receivables that the Bank owes to the Customer on any
account whatsoever;
ii. all goods, documents of title, securities and other financial instruments
that the Bank or a third party on behalf of the Bank, on any account
whatsoever, holds or obtains of or for the Customer;
iii. all securities in collective depositories that the Bank holds in custody
or acquires;
iv. all goods that (shall) take the place of the goods under i, ii, or iii;
b) insofar as legally possible, the Customer pledges the goods referred to
in sub a to the Bank;
c) grants the Bank an irrevocable authorisation, with the right of substitution, to pledge these goods to itself in the name of the Customer, if necessary repetitively, and to do everything that serves the pledge.
(2) The Customer guarantees that he is authorised to make the pledge and
that the goods in question are or will be free of rights and claims of other
parties than the Bank.

(5) If the General Banking Conditions are used vis-à-vis the Customer to
amend, supplement and/or replace previous General (Banking) Conditions,
all by virtue of earlier general (banking) conditions existing collateral,
security rights and set-off rights remain in full force in addition to the
rights and powers by virtue of these General Banking Conditions.

Article 27 Immediately due and payable
If the Customer is in default with regard to the fulfilment of any obligation
to the Bank, the Bank may make the amount due by the Customer immediately due and payable by giving notice, unless this is not justified in view
of the minor importance of the default. Such a notice of termination must
be made in writing and state the grounds for termination.

Article 28 Special costs
(1) If the Bank becomes involved in a seizure, dispute or proceedings
between the Customer and a third party, then the Customer shall fully
reimburse the costs incurred by the Bank resulting there from (for example the costs of legal assistance).
(2) All other special costs incurred by the Bank following from the relationship with the Customer are for the Customer’s account insofar as this is
reasonable.

Article 29 Taxation and levies
All taxation, levies and such – under whatever name and levied by
whomever – that concern the relationship between the Customer and the
Bank are for the account of the Customer, unless agreed in writing
otherwise or a provision of imperative law specifies differently.

Article 30 The form of notifications

(3) The Bank shall release the pledged goods, if the Customer wishes to
have these goods in his possession, if the value of the then remaining
pledged goods provides sufficient cover for all that the Customer, on any
account whatsoever, owes or may come to owe to the Bank. The Bank may
only seize and execute the pledged goods if the Customer‘s debt to the
Bank has become due and payable and the Customer is in default. The
Bank shall not seize and execute more of the pledged goods than necessary for the payment of the debt that the Customer owes to the Bank. After
the Bank has exercised its seize and execution right, it shall notify the
Customer of this in writing as soon as possible.

Notifications to the Bank must be made in writing, unless a different manner of communication has explicitly been agreed with the Bank.

Article 25 Right of set-off

Should a provision in these General Banking Conditions be invalid or
annullable, then this does not imply that another provision of these Conditions is (partially) invalid or annullable. If a provision in these General
Banking Conditions should be invalid or annullable, it will be replaced by
a valid provision that is as close as possible to the import of the invalid or
annullable provision.

The Bank shall at all times be entitled to set off all and any debts receivable by the Bank from the Customer, whether or not due and payable and
whether or not contingent, against any debts owed by the Bank to the
Customer, whether due and payable or not, regardless of the currency in
which such debts are denominated. If, however the Customer‘s debt to the
Bank or the Bank‘s debt to the Customer is not yet due and payable – and
provided that the Customer‘s debt and the Bank‘s debt are expressed in
the same currency – the Bank shall not exercise its right of set-off except
in the event of an attachment being levied upon the Bank‘s debt to the
Customer or recovery being sought from such debt in any other way, or in
the event that a restricted right is created thereon or the Customer assigns
the Bank‘s debt to a third party by singular title, or the Customer is
declared bankrupt, or has entered into a moratorium of payments or another
insolvency regulation or statutory debt repayment arrangement applies to
the Customer. Debts expressed in a foreign currency shall be set off at the
exchange rate on the day of set-off. If possible, the Bank shall inform the
Customer in advance that it intends to exercise its right of set-off.

Article 26 Collateral
(1) As a result of the General Banking Conditions becoming applicable, the
Customer has undertaken vis-à-vis the Bank to provide (additional) collateral for all existing and future amounts that the Customer owes to the
Bank, on any account whatsoever, at the first request of the Bank and to
the Bank‘s satisfaction. This collateral must be such, and if necessary must
be replaced and/or supplemented by the Customer to the Bank‘s satisfaction,
that the Bank, taking into account the Customer‘s risk profile, the cover
value of the security and any other factors relevant to the Bank, continually has sufficient collateral. At the Customer‘s request, the Bank shall
inform the Customer of the reason of the demand for collateral, or the
replacement or supplement thereof. The amount of the required collateral
must reasonably be in proportion to the Customer‘s obligations.
(2) Pledge and mortgage rights of the Bank also serve, in the event that
another banking institution, as its legal successor under general title, continues the banking relationship with the Customer, partially or in full, in
favour of the other banking institution as if this was the Bank itself.

Article 31 Incidents and disasters
If (in the execution of) an agreement between the Bank and the Customer
an incident or disaster threatens to occur, occurs or has occurred, the
Customer must, at the Bank‘s request, do or refrain from doing everything
what the Bank reasonably considers necessary in connection therewith.

Article 32 Partial nullity or annulability

Article 33 Applicable law
The relations between the Customer and the Bank shall be governed by
the laws of the Netherlands, unless imperative law prescribes otherwise.

Article 34 Complaints and disputes
(1) If the Customer is not satisfied with the services provided by the Bank,
the Customer must first turn to the Bank taking into account the Bank’s
procedure for this.
(2) Disputes between the Customer and the Bank shall only be brought
before the competent Netherlands Court, except in the case of imperative
law and the following:
a) The Customer can also submit a dispute to the authorised dispute and
complaint committees.
b) The Bank can also submit a dispute to the foreign court that is competent for the Customer.

Article 35 Termination of the relationship
Both the Customer and the Bank may terminate the relationship between
the Customer and the Bank in writing completely or partially. If the relationship is terminated by the Bank, the Bank shall, upon request, inform the
Customer of the reason for such termination.
After notice of termination of the relationship has been given, the existing
individual agreements between the Customer and Bank shall be settled as
soon as possible taking into account the applicable time periods.
During the settlement, these General Banking Conditions and the specific
conditions that apply to the individual agreements remain applicable.
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Article 36 Transfer of contracts
As a result of these General Banking Conditions becoming applicable, the
Customer has, in the event of a (partial) transfer of the business operations
of the Bank, agreed to cooperate in advance that the Customer‘s legal
relationship with the Bank in connection with the (partial) transfer shall
(partially) be transferred to a third party.

Article 37 Amendment of and additions to the General
Banking Conditions
Amendments of and additions to these General Banking Conditions shall
not take effect until after the representative Dutch consumers’ and employers’ organisations have been consulted about such amendments and
additions and also about the manner in which the Customer shall be informed of the amendments and additions. The amendments and additions
shall be filed at the Registrar’s Office of the District Court of Amsterdam.
These amendments and additions will not take effect until sixty days after
the date of filing.

A copy of these General Banking Conditions has been filed by the Netherlands Bankers’ Association at the Registrar’s office of the District Court of
Amsterdam under number 61/2009 on 27 July 2009.

12

13

14

Stand/Version: 01.11.2009

Commerzbank AG
Amsterdam Branch
Strawinksylaan 2501
1077 ZZ Amsterdam
www.commerzbank.nl
Postadres
Postbus 75444
1070 AK Amsterdam

