Aanvraag voor een deposito via
het Raisin Internetplatform

Account application for Opening of
a Deposit via the Raisin Internet
Platform
The present document are the Special Terms and Conditions applicable for
the Deposit Facto and is part of the Contract of Provision of Services that
applies to this Deposit Facto product.

Dit document representeert de Bijzondere Voorwaarden die van
toepassing zijn op het Deposito Facto en maakt deel uit van de
dienstverleningsovereenkomst die van toepassing is op dit Deposito Facto
product.

Personal information / Persoonlijke gegevens
First name / Voornamen

Date of birth / Geboortedatum

Surname / Achternaam

Place of birth / Geboorteplaats

Fiscal Identification Number / BSN/Persoonsnummer

Type of ID document / ID-type

ID number / Documentnummer

Street & House Number / Straat en huisnummer

Postal Code / Postcode

City / Stad

Country / Land

Country of birth / Geboorteland

Nationality / Nationaliteit

Mobile / Mobiel

Email / E-mail

ID document's expiry date /
Geldig tot

Acitivity / Activiteit

Industry / Industrie

Income / Inkomen
Source of income / Herkomst van het inkomen

Gross monthly amount / Bruto inkomen per maand

Origin of fund / Herkomst van de middelen

Use of deposit account / Doel van het deposito

I declare, under my responsibility, that the funds used … / Ik verklaar, onder mijn verantwoordelijkheid, dat de gebruikte middelen ...
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Information regarding politically exposed persons ("PEPs") /
Informatie over politiek prominent personen ("PPPs")
Do you qualify as a PEP? /
Kwalificeert u als PPP?
If the Customer holds PEP status, please specify the following additional information: /
Indien de Klant als PPP kwalificeert, gelieve de volgende aanvullende informatie te verstrekken:
The economic situation of the person who is or who has been entrusted with prominent public
functions at least in the last year:
indicate the type of work activity, professional, entrepreneurial, artisan work, etc. and for how
much time this activity has been carried out, and the sources of income. /

Type of work / Type werk

De economische situatie van de persoon die ten minste in het afgelopen jaar prominente publieke
functies bekleedt of heeft bekleed:
vermeld het soort werkzaamheden, beroeps-, ondernemings-, ambachts- en
ondernemingsactiviteiten, enz. en geef aan hoe lang deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat
de bronnen van inkomsten zijn geweest:

Source of income / Herkomst van het inkomen

The assets of the person who is or who has been entrusted with prominent public functions at
least in the last year:
indicate the origin of the assets (inheritance, savings, donations, income from renting properties,
divorce allowances, gains in securities trading, sale of real estate, etc.). /
Het vermogen van de persoon die ten minste het afgelopen jaar prominente publieke functies
bekleedt of heeft bekleed:
vermeld de herkomst van het vermogen (erfenis, spaargeld, schenkingen, inkomsten uit huur van
onroerend goed, echtscheidingsvergoedingen, meerwaarden in de effectenhandel, verkoop van
onroerend goed, enz.).
The economic situation of family members or individuals who have close ties with persons who is
or who has been entrusted with prominent public functions at least in the last year:
indicate the type of work activity, professional, entrepreneurial, artisan work, etc. and for how much
time this activity has been carried out, and the sources of income. /
De economische situatie van familieleden of personen die nauwe banden hebben met personen
die ten minste in het afgelopen jaar prominente publieke functies bekleden of hebben bekleed:
vermeld het soort werkzaamheden, beroeps-, ondernemings-, ambachts- en
ondernemingsactiviteiten, enz. en de duur en de inkomstenbronnen van deze werkzaamheden.
The patrimonial situation of the family or of the subjects who have close ties with persons who is or
who has been entrusted with prominent public functions at least in the last year:
indicate the origin of the assets (inheritance, savings, donations, income from renting properties,
divorce allowances, gains in securities trading, sale of real estate, etc). /

Duration of activity since now / Duur van de
activiteit tot op heden

Origin of assets / Herkomst van het vermogen

Type of activity / Type activiteit

Duration of activity till now / Duur van de
activiteit tot op heden
Source of income / Herkomst van het inkomen

Origin of assets / Herkomst van het vermogen

De vermogenssituatie van familieleden of personen die nauwe banden hebben met personen die
ten minste in het afgelopen jaar prominente publieke functies bekleden of hebben bekleed:
de herkomst van de goederen vermelden (erfenis, spaargelden, schenkingen, inkomsten uit huur
van onroerende goederen, scheidingsuitkeringen, meerwaarden bij de handel in effecten, verkoop
van onroerende goederen, ...).
Have you been entrusted with prominent public functions in the past year? /
Hebt u in het afgelopen jaar prominente publieke functies bekleed?
Are you a family member or a close associate with a person who is or who has been entrusted with
prominent public functions? /
Bent u een familielid of nauwe verwant met een persoon die prominente publieke functies bekleedt
of heeft bekleed?
If Yes, please name the person who has or has been entrusted with prominent public functions and
specify the relationship with the afore mentioned subjects. /
Zo ja, gelieve de naam te vermelden van de persoon die prominente publieke functies bekleedt
of heeft bekleed en uw verhouding met de voornoemde personen te specificeren.
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Product conditions / Productkenmerken
Deposit Amount / Inlegbedrag

Interest rate p.a. (nominal) /
Rentetarief p.j. (nominaal)

Term in months / Looptijd in maanden

Legal declarations / Juridische kennisgevingen
By accepting this document I confirm, that my personal data contained
herein are correct.

Door dit document te accepteren, bevestig ik dat mijn persoonlijke
gegevens in dit document juist zijn.

I also confirm that I have been informed about and that I accept the Contract
of Provision of Services, also known as the Special Terms and Conditions.
I also confirm that I have received a copy of the abovementioned
documents.

Ik bevestig ook dat ik op de hoogte ben gesteld en dat ik het
Dienstverleningscontract, ook bekend als de Bijzondere Voorwaarden,
accepteer. Ik bevestig ook dat ik een kopie van de bovengenoemde
documenten heb ontvangen.

I also confirm that I have received the information necessary to identify the
deposit guarantee scheme that covers this term deposit (el Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi italiano - FITD) according to thecurrent
regulation. Further information is found in section 13 of the General Terms
and Conditions.

Ik bevestig tevens dat ik de informatie heb ontvangen die nodig is om het
depositogarantiestelsel te identificeren dat deze termijndeposito's (el
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi italiano - FITD) overeenkomstig
de huidige regelgeving dekt. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 13
van de Algemene Voorwaarden.

I have read and understand the information on data protection contained in
section 9 (Privacy) of the General Terms and Conditions.

Ik heb de informatie over gegevensbescherming in artikel 9 (Privacy) van
de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen.
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Special Terms for Term Deposits brokered via the Raisin Internet Platform /
Bijzondere Voorwaarden voor het Deposito Facto via het Raisin Internetplatform
1.

These Special Terms apply to termdeposits which have been opened
with Banca Farmafactoring S.p.A., Sucursal España, with registered
office at Paseo de la Castellana, 81 9ª planta, 28046 Madrid, Spain,
(hereafter referred to as the “Bank”) via the internet platform
www.raisin.nl (the “Internet Platform”), operated by Raisin GmbH
(“Raisin”). In the event of inconsistency with the General Terms and
Conditions for fixed-term deposit accounts via the Internet Platform,
these Special Terms will take precedence overprovisions of the
General Terms and Conditions for fixed-term deposit accounts via the
Internet Platform.

1.

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op
termijndeposito's die zijn geopend bij Banca Farmafactoring S.p.A.,
Sucursal España, met maatschappelijke zetel te Paseo de la
Castellana, 81 9ª planta, 28046 Madrid, Spanje (hierna te
noemen de "Bank"), via het internetplatform www.raisin.nl (het
"Internetplatform"), beheerd door Raisin GmbH ("Raisin"). In
geval van strijdigheid met de Algemene Voorwaarden voor
termijndepositorekeningen via het Internet Platform, zullen deze
Bijzondere Voorwaarden prevaleren boven de bepalingen van
de Algemene Voorwaarden voor termijndepositorekeningen via
het Internet Platform.

2.

For the opening of such a term deposit, it is required to register as a
Raisin customer on the Internet Platform and to open a transaction
account at Raisin Bank. The transaction account (the “Raisin
Account”) is necessary for the deposits to be credited on the Bank’s
deposit account. Registration is possible for customers who are at
least 18 years old and have their permanent residence in the
Netherlands.

2.

Voor de opening van een dergelijke termijndeposito is het
noodzakelijk zich als Raisin klant te registreren op het
Internetplatform en een transactie rekening te openen bij Raisin
Bank. De transactierekening (de "Raisin-rekening") is noodzakelijk
voor de creditering van spaartegoed op de depositorekening van de
Bank. Registratie is mogelijk voor klanten die minstens 18 jaar oud
zijn en hun permanente verblijfplaats in Nederland hebben.

3.

The Customer will receive all information required to manage the
deposit account electronically via the Internet Platform, in particular
the product information sheet for the relevant deposit and the
confirmation regarding the account opening. Communication
between the Customer and the Bank shall generally be conducted
using the Internet Platform.

3.

De Klant zal alle informatie ontvangen die nodig is om de
depositorekening elektronisch te beheren via het Internetplatform, in
het bijzonder het productinformatieblad voor de betreffende
deposito's en de bevestiging betreffende de opening van de
rekening. De communicatie tussen de Klant en de bank verloopt in
het algemeen via het internetplatform.

4.

The interest rate for the respective term deposit corresponds to the
interest rate set out on the Internet Platform on the day when the
deposit amount is credited on the term depositaccount.

4.

Het rentetarief voor de respectieve termijndeposito's komt overeen
met het rentetarief die op het Internetplatform staat vastgesteld op de
dag waarop het bedrag van
de deposito's op de
termijndepositierekening wordt gecrediteerd.

5.

Deposit accounts opened via the Internet Platform shall only be used
for payment transactions from and to the Raisin Account. Payment
transactions from the deposit account to the Raisin Account may only
be made from the deposit account’s credit balance. The credit
balance on the deposit account can never be negative. The deposit
account can be used only for non-cash payments. The Customer
cannot withdraw any funds directly from his deposit account.

5.

Depositorekeningen die via het Internetplatform zijn geopend, worden
alleen gebruikt voor betalingstransacties van en naar de Raisinrekening. Betalingstransacties van de depositorekening naar de
Raisin-rekening kunnen alleen worden uitgevoerd vanaf het
tegoed van de depositorekening. Het tegoed op de
depositorekening kan nooit negatief zijn. De depositorekening kan
alleen worden gebruikt voor niet-contante betalingen. De klant kan
geen geld rechtstreeks van zijn depositorekening opnemen.

6.

The term deposit will not be automatically renewed after expiration of
the initial term. Renewal is subject to the specific conditions of the
respective term deposit as announced in the information sheet
provided on the Internet Platform. If the term deposit is subject to
renewal and the Customer wishes to renew the term deposit, an
electronic request has to be submitted within a period of 28 to 5
calendar days prior to maturity using the renewal feature in the online
banking system on the Internet Platform. Upon receipt of a timely
renewal request, the Bank shall renew the term deposit at maturity for
the term chosen by the Customer in the Internet Platform. The interest
rate on the renewed term deposit shall be the interest rate which the
Bank has published for the chosen deposit on the Internet Platform at
the day of the Customer's request. The renewed amount shall equal
the initially deposited amount including accrued and capitalized
interest.

6.

De termijndeposito wordt niet automatisch verlengd na afloop van de
initiële looptijd. Verlenging is onderworpen aan de specifieke
voorwaarden van de respectieve termijndeposito zoals aangekondigd
in het informatieblad op het Internetplatform. Indien het
termijndeposito kan worden verlengd en de Klant het termijndeposito
wenst te verlengen, dient binnen een termijn van 28 tot 5
kalenderdagen voor de vervaldag een elektronisch verzoek te worden
ingediend met behulp van de verlengingsfunctie in de Online Banking
omgeving van de Klant op het Internetplatform. Na ontvangst van een
tijdige verlengingsaanvraag zal de Bank de termijndeposito op de
vervaldag vernieuwen voor de door de klant gekozen looptijd op het
Internetplatform. Het rentetarief op de hernieuwde termijnde
termijndeposito is het rentetarief die de bank op de dag van het
verzoek van de klant voor de gekozen deposito op het Internetplatform
heeft gepubliceerd. Het hernieuwde bedrag zal gelijk zijn aan het
oorspronkelijk inlegbedrag, met inbegrip van de opgebouwde en/of
gekapitaliseerde rente.

7.

In case of death of a Customer, the Customer's heirs or relatives shall
provide Raisin with suitable proof of death (certified copy of death
certificate) and notifies the Bank. The Bank will transfer on maturity
date the deposit amount including accrued interest to theCustomer's
Raisin Account.

7.

In geval van overlijden van een Klant dienen de erfgenamen of
familieleden van de Klant een passend bewijs van
overlijden (gewaarmerkt afschrift van de overlijdensakte) aan
Raisin te overleggen en de bank hiervan op de hoogte te stellen.
De bank zal op de vervaldatum het stortingsbedrag inclusief
opgelopen rente overmaken naar de Raisin-rekening van de Klant.
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Information on the limits of the Deposit Facto / Restricties van het Deposito Facto
Minimum investment
amount

5,000 EUR per Customer

Minimale inleg

5.000 EUR per Klant

Maximum investment
amount

100,000 EUR per Customer

Maximale inleg

100.000 EUR per Klant

The Deposit Facto does not allow refunds or early termination.

Vroegtijdige beëindiging van het Deposito Facto is niet mogelijk.

Information on the interest rates / Rentetarieven(1)
Term / Looptijd

Interest rate p.a. (effective)
Rentetarief p.j. (effectief)

Interest rate p.a. (nominal)
Rentetarief p.j. (nominaal)

3 Months / Maanden

0,06%

0,06%

6 Months / Maanden

0,06%

0,06%

9 Months / Maanden

0,06%

0,06%

12 Months / Maanden

0,06%

0,06%

18 Months / Maanden

0,06%

0,06%

24 Months / Maanden

0,06%

0,06%

36 Months / Maanden

0,06%

0,06%

48 Months / Maanden

0,06%

0,06%

60 Months / Maanden

0,06%

0,06%

(1) In accordance with the above table, the interest rate applicable toeach (1) Overeenkomstig de bovenstaande tabel is het rentetarief die van
Deposit Facto is the rate corresponding to the term chosen by the
toepassing is op elke Deposito Facto het rentetarief die overeenstemt
Customer. This rate will apply for the entire chosen period and shall
met de door de Klant gekozen looptijd. Dit tarief geldt voor de gehele
be settled only at maturity. Interest payments will be made on the last
gekozen periode en wordt alleen op de vervaldag verrekend. De
day of the period, except when that day is not a business day, in which
rentebetalingen worden op de laatste dag van de periode uitgevoerd,
case payment will be done on the last business day before maturity
behalve wanneer die dag geen werkdag is, in welk geval de betaling
(with value day being the maturity date).
op de laatste werkdag voor de vervaldag (waarbij de valutadag de
vervaldag is) zal plaatsvinden.

Note: The English version of this document shall be the legally binding and applicable. The Dutch translation is added for auxiliary and information
purposes only. /
Kanttekening: De Engelse versie van dit document is de juridisch bindende en toepasselijke versie. De Nederlandse vertaling is alleen toegevoegd
voor hulp- en informatiedoeleinden.

Date

