
OVEREENKOMST
JONGERENSPAARREKENING ABEGUITU PLÙS

Namens ACU,
Customer Service

Rekeninghouder

          

De Algemene Spaar- en Krediet Coöperatie ACU, hierna te noemen: ACU, biedt aan de heer / mevrouw                                       
          ,              lid van ACU met lidnummer                                              en met 
identiteitsnummer                                                               , hierna te noemen: Rekeninghouder, een Overeenkomst 
Jongerenspaarrekening Abeguitu PLÙS, hierna te noemen: de Rekening, aan voor een nader overeen te komen ter-
mijn, doch van maximaal tot de 27-jarige leeftijd van Rekeninghouder /de jongere ten behoeve en op naam van wie de 
Rekening is geopend.

ACU en Rekeninghouder komen in dit verband als volgt overeen:
1. Soort rekening:   Jongerenspaarrekening Abeguitu PLÙS
2. Valuta:   Nederlands Antilliaanse Courant (ANG.)
3. Bedrag:   Inleg van minimaal ANG. 10,= per maand en maximaal ANG. 250,= per maand.
4. Looptijd:                jaar, doch maximaal tot de 27-jarig leeftijd van Rekeninghouder / de jongere  
    ten behoeve en op naam van wie de Rekening is geopend.
5. Interest %:   5,25% per jaar met ingang van             -             -  2    0               (aanvangsdatum).
6. Interest afrekening:  Om de 12 maanden (1 maand=30 dagen en 1 jaar=360 dagen) gerekend vanaf de  
    oorspronkelijke aanvangsdatum / laatste vervaldatum.
7.Opname:   -Voor de Rekening ten behoeve en op naam van een minderjarige (0 tot en met 17  
    jaar): een boetevrije opnamemogelijkheid van eenmalig maximaal de helft van het  
    opgespaarde kapitaal per 3 jaar. Bij opnames groter dan het hiervoor aangegeven  
    maximum, zal ACU 2% van het meer opgenomen bedrag aan opnamekosten in reken 
    ing brengen.
    -Voor de Rekening op naam van een meerderjarige (18 tot 27 jaar): een boetevrije  
    opnamemogelijkheid van eenmalig maximaal de helft van het opgespaarde kapitaal  
    per jaar. Bij opnames groter dan het hiervoor aangegeven maximum, zal ACU 2% van  
    het meer opgenomen bedrag aan opnamekosten in rekening brengen.
8. Saldo:   Op de Rekening dient steeds een minimum saldo van ANG. 10,= te worden aange- 
    houden.
9.Overige voorwaarden:  Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Jongerenspaarrekening 
	 	 	 	 Abeguitu	PLÙS	van	toepassing,	zoals	op	10	juni	2009	gedeponeerd	bij	de	griffie	van		
    het Gerecht in Eerste Aanleg, Nederlandse Antillen en waarvan een exemplaar vóór of  
    bij het sluiten van deze overeenkomst aan Rekeninghouder is verstrekt.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt (en per bladzijde geparafeerd) op             -             -   2    0  
te Curaçao, Nederlandse Antillen.


