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Productbeschrijving / Product description
KentBank d.d. ("Aanbieder") biedt 7 deposito's aan via het Savedo Internetplatform. Zie onderstaande tabel "Deposito overzicht" voor een
overzicht van de aangeboden deposito's. Zowel het openen als aanhouden van de deposito's via Savedo is gratis. De deposito's kennen géén
automatische verlenging en eindigen automatisch.
KentBank d.d. ("Provider") offers 7 term deposits on the Savedo Internet Platform. See below table "Term deposit overview" for an overview of the offered
term deposits. Both opening and keeping the term deposits via Savedo is free of charge. The deposits have no automatic renewal and end automatically.

Aanbieder / Provider

Voorwaarden / Conditions

KentBank d.d.
Gundulićeva 1, 10000 Zagreb, Kroatië
Tel. +385 1 / 4981-900
Fax. + 385 1 / 4981-910
kentbank@kentbank.hr
www.kentbank.hr/3/home

Op de deposito's geopend via het Savedo Internetplatform zijn alle artikelen van de Algemene
Voorwaarden van de Aanbieder van toepassing.
All articles of the Provider General Terms and Conditions apply to term deposits that are opened via the
Savedo Internet Platform.
Vroegtijdige beëindiging / Early termination
Altijd mogelijk - u krijgt uw inleg terug zonder rente
Always possible - your principal is returned without interest

Voor minderjarigen / For minors
De deposito's zijn niet beschikbaar voor minderjarigen
The term deposits are not available to minors

Deposito overzicht / Term deposit overview
Deposito
Term deposit

Looptijd (jaren)
Term (years)

Nominaal* rentetarief op jaarbasis
Nominal* interest rate on annual basis

Rentevorm
Interest rate type

Valuta
Currency

Inleg
Principal

KentBank termijndeposito
KentBank term deposit

1

0,05%

Vast
Fixed

Euro

Min. € 10.000
Max. € 100.000

KentBank spaardeposito
KentBank term deposit

2

0,30%

Vast
Fixed

Euro

Min. € 10.000
Max. € 100.000

KentBank spaardeposito
KentBank term deposit

3

0,40%

Vast
Fixed

Euro

Min. € 10.000
Max. € 100.000

KentBank spaardeposito
KentBank term deposit

4

0,70%

Vast
Fixed

Euro

Min. € 10.000
Max. € 100.000

KentBank spaardeposito
KentBank term deposit

5

0,70%

Vast
Fixed

Euro

Min. € 10.000
Max. € 100.000

KentBank spaardeposito
KentBank term deposit

6

0,95%

Vast
Fixed

Euro

Min. € 10.000
Max. € 100.000

KentBank spaardeposito
KentBank term deposit

7

0,75%

Vast
Fixed

Euro

Min. € 10.000
Max. € 100.000

*Het effectieve rentetarief is gelijk aan het nominale rentetarief
*The effective interest rate is equal to the nominal interest rate

Rente berekening / Interest calculation
De rente wordt berekend op jaarbasis. De Aanbieder berekent rente door het daadwerkelijke aantal dagen in de maand per jaar te gebruiken. Bij
deposito's met looptijd boven één jaar wordt de rente jaarlijks op het spaardeposito bijgestort, waarbij u profiteert van rente-op-rente.
The calculation of interest is done on an annual basis. The Provider calculates interest by using the actual number of days in a month per year. In
case of multi-year term deposits the interest is added to the term deposit annually, due to which you benefit from compounded interest.

Rente uitkering / Interest payment
De inleg vermeerderd met opgebouwde rente wordt op de vervaldatum overgeboekt naar uw Savedo-rekening
(met aftrek van eventuele (bron)belasting op de rente indien niet verminderd). De Aanbieder is verplicht eventuele
(bron)belasting (indien niet verminderd) te berekenen en af te dragen aan de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de Kroatische
Inkomstenbelasting Wet wanneer zij de inleg vermeerderd met rente uitbetaalt aan de Klant.
On the day of the maturity, the principal and the accrued interests are transferred to the Client's Savedo Account (minus potential withholding tax).
The Provider is obliged to calculate and settle the taxes and surtaxes to the responsible authorities in accordance with the Income Tax Act, when
making a payment of the deposit amount including accrued interests to the Client.

*Deze aanbieding is geldig vanaf 18 oktober 2018 en wordt bij aanpassingen in rentetarieven vervangen door nieuwe aanbiedingen. Raadpleeg onze webpagina of er nieuwe aanbiedingen van
kracht zijn. Alle aanvragen door Savedo ontvangen vóór een aanpassing blijven van kracht onder het oude regime.
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Depositogarantiestelsel / Deposit guarantee scheme
Overeenkomstig de harmonisatie van EU-richtlijnen 2009/14/EG en 2014/49/EU (in navolging van EU-richtlijn 94/19/EG), is de Republiek Kroatië
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 Kroatische depositogarantiestelsel. Indien deposito's ontoegankelijk zijn omdat de bank niet
kan voldoen aan haar financiële verplichtingen, vindt uitbetaling plaats in Kroatische kuna (HRK), binnen een wettelijke termijn van 20 Werkdagen vanaf
het moment waarop de Kroatische Nationale Bank (Croatian National Bank of "CNB") de ontoegankelijkheid van het (de) deposito(‘s) heeft vastgesteld.
De tegenwaarde van het maximaal gedekte bedrag in HRK wordt berekend op basis van de gemiddelde wisselkoers zoals bekendgemaakt door de
CNB op de datum dat de CNB de ontoegankelijkheid van het (de) deposito(‘s) heeft vastgesteld. Indien u de kuna omzet naar euro, ondervindt u een
aantal basispunten conversiekosten en mogelijk valutarisico. Uitbetaling wordt uitgevoerd door een bank gevestigd in Kroatië en is mogelijk in zowel
cash als girale vorm. Opdat u niet zelf naar Kroatië hoeft te reizen, kunt u Savedo('s juristen) een volmacht verlenen - Savedo claimt uw deposito('s) dan
voor u. Meer informatie is te vinden in zowel het Depositohouder Informatie Blad over depositogarantie - KentBank (beschikbaar op savedo.nl), als op
de website van het Kroatische depositogarantiestelsel, het zogenaamde Staatsagentschap voor Depositogarantie en Bankresolutie (State Agency for
Deposit Insurance and Bank Resolution of “DAB”) onder http://www.dab.hr/en/home.
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 de DAB onder http://www.dab.hr/en/home.
In accordance with the harmonization of EU-directives 2009/14/EG and 2014/49/EU (following EU-directive 94/19/EC), the Republic of Croatia is
obliged as a memberstate of the EU to guarantee deposits up to the maximum amount of € 100,000 per depositor per bank(license). Your savings
with the Provider are covered by the Croatian deposit guarantee scheme. If deposits are unavailable because the credit institution cannot meet its
financial obligations, compensation will be paid in Croatian kuna (HRK), within a statutory term of 20 Business Days from the moment the Croatian
National Bank ("CNB") ascertained the inaccessibility of the deposit(s). The equivalent of the maximum amount in HRK is calculated on the basis
of the mean foreign exchange rate announced by the CNB as at the date on which the CNB ascertained the inaccessibility of the deposit(s). If you
convert the kuna to euro, you will face a few basispoints of conversion costs and potential currency risk. Compensation is executed by a credit
institution located in Croatia and is possible in cash or by money transfer. To ensure you do not need to travel to Croatia yourself, you may provide
Savedo('s attorneys) a power of attorney - Savedo will claim your deposit(s) on your behalf. More information can be found in the INFORMATION
TEMPLATE FOR DEPOSITORS - KentBank (available at savedo.nl), as well as on the website of the Croatian deposit guarantee scheme, the socalled State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution or (“DAB”) at http://www.dab.hr/en/home.
In case of insolvency of the Provider, information will be published by Savedo about the initiation and procedure of compensation payout through various
media. In such case Savedo will (i) support you with proactive information-provision and communication, (ii) support you with a direct phone contactpoint
for relevant questions, (iii) act as an intermediary between you and the Provider / local authorities, and (iv) support you in accordance with local procedures
in claiming back deposits. Current information on local payout / claim procedures is available on the website of the DAB at http://www.dab.hr/en/home.

Belasting / Taxation
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 Kroatië kunt u echter voorkomen dat u dubbel
belasting betaalt op uw spaarinkomsten uit Kroatië. Savedo zorgt ervoor dat u geen dubbele belasting betaalt en ondersteunt u bij het indienen
van het (de) relevante formulier(en). Alle informatie over hoe vermogensbelasting in andere EU-landen werkt en instructies hoe u bronbelasting
vermindert en daarmee dubbele belasting voorkomt, vindt u terug op de website van Savedo.
Fiscal residents of the Netherlands with assets, such as savings, in another EU-country, are obliged to pay taxes thereon in the Netherlands.
However, in case you receive interest from another country, (withholding) taxes may be charged locally at payout as well - this local taxation
is called source taxation. Thanks to the tax agreement between the Republic Croatia and the Kingdom of the Netherlands, however, you can
prevent paying double taxes on your income from savings in Croatia. Savedo ensures that you do not pay double taxes and supports you in
submitting the relevant form(s). All information on how property taxes work in other EU-countries and instructions on how you can reduce source
taxes thus preventing double taxation, can be found on the Savedo website.

Betalingstransacties en -afwikkelingen / Payment transactions and settlements
Uw spaargeld is uitsluitend toegankelijk via uw Savedo-rekening (uw referentie-rekening) bij flatex Bank AG. Transacties lopen via uw Savedo-rekening.
Betalingstransacties en -afwikkelingen van en naar de Aanbieder worden op basis van (uw) betalingsopdrachten door flatex Bank AG en de Aanbieder
automatisch uitgevoerd.
Your savings are solely accessible through your Savedo Account (your reference account) with flatex Bank AG. Transactions run through your Savedo
Account. Payment transactions and settlements to and from the Provider will be executed automatically by flatex Bank AG and the Provider based on (your)
payment orders.

Kosten / Costs
Het openen en aanhouden van uw Savedo-rekening, het openen en aanhouden van het deposito bij de Aanbieder en transacties vanaf uw
Savedo-rekening en tussen uw Savedo-rekening en het deposito zijn allen gratis. Voor speciale, aanvullende, diensten worden mogelijk kosten
gerekend. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Bepalingen van flatex Bank AG voor
Savedo GmbH, het Prijzen en Diensten Overzicht van flatex Bank AG en de Algemene Voorwaarden (incl. Bijlage-I) van de Aanbieder.
The opening and keeping of your Savedo Account, the opening and keeping of the term deposit with the Provider and transactions from your
Savedo Account en between your Savedo Account and the term deposit are all free of charge. For special, supplementary, services extra charges
may be imposed. For a complete overview please refer to the General Terms and Conditions and Special Provisions of flatex Bank AG for Savedo
GmbH, the Price and Services Overview of flatex Bank AG and the General Terms and Conditions (incl. Appendix-I) of the Provider.
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Geldigheid van deze aanbieding / Validity of this offer
Deze aanbieding geldt voor 15 Werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de Aanvraag voor een deposito.
This information is valid for 15 Business Days, starting from the date of the Application for a term deposit.

Openingsproces
A) Nieuwe Savedo klanten

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Savedo-rekening en
deposito
aanvragen

Identificatie
uitvoeren bij onze
partner

Inleg overmaken
naar uw Savedorekening bij flatex
Bank AG

Inleg wordt automatisch
overgemaakt naar uw
deposito bij de Aanbieder

Deposito opening voltooid

B) Bestaande Savedo klanten (al in het bezit van een Savedo-rekening)

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Deposito aanvragen

Inleg overmaken
naar uw Savedorekening bij flatex
Bank AG

Inleg wordt automatisch
overgemaakt naar uw
deposito bij de Aanbieder

Deposito opening voltooid
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