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Artikel 1. Definities 
GarantiBank: GarantiBank International N.V., gevestigd te 
Amsterdam. 
USD Rekening: de door de rekeninghouder(s) bij GarantiBank 
aangehouden rekening met de naam USD Rekening. 
Rekeninghouder(s): de tenaamgestelde(n) van de USD Rekening 
en tegenrekening. 
Tegenrekening: de rekening die door de rekeninghouder(s) bij 
GarantiBank wordt aangehouden ten gunste en ten laste van 
welke mutaties ter zake de USD Rekening kunnen plaatsvinden.  
Valutadatum: de datum vanaf wanneer een bedrag rentedragend 
wordt of de datum tot wanneer een bedrag rentedragend is. 
 
Artikel 2. De USD Rekening 
2.1. De USD Rekening kan door de rekeninghouder(s) van een 
bij GarantiBank aangehouden tegenrekening worden geopend 
zodra GarantiBank in het bezit is gesteld van een ingevuld en 
rechtsgeldig ondertekend openingsformulier of u kunt de USD 
Rekening openen via uw internetbankieromgeving. 
2.2. Het is niet mogelijk om een USD Rekening te openen voor een 
minderjarige. 
2.3. Opening van de USD Rekening wordt schriftelijk aan de 
rekeninghouder(s) bevestigd. 
2.4. De USD Rekening krijgt dezelfde rekeninghouder(s) en 
tenaamstelling als de tegenrekening. 
2.5. De USD Rekening heeft geen minimum inleg of saldo. Het 
maximumbedrag wordt aangegeven op de website van 
GarantiBank, www.garantibank.nl. 
2.6. Overboekingen naar en van de USD Rekening kunnen 
slechts plaatsvinden via de tegenrekening of direct in USD vanaf 
een andere USD-rekening bij een Nederlandse bank 
aangehouden door dezelfde Rekeninghouder(s). 
2.7. Bij het overboeken van tegoeden in USD vanaf een andere 
Nederlandse bank naar de USD Rekening, vraagt GarantiBank ter 
controle en goedkeuring op voorhand om toezending van een 
kopie bankafschrift van de desbetreffende rekening aangehouden 
door de Rekeninghouder(s) bij die andere Nederlandse bank.  
2.8. Overboekingen naar en van de USD Rekening worden 
uitgevoerd met dezelfde valutadatum.  
2.9. Overboekingen naar en van de USD Rekening worden door 
GarantiBank verantwoord in een rekeningafschrift dat in de op 
een overboeking volgende maand aan de rekeninghouder wordt 
toegezonden. 
2.10. Opheffing van de USD Rekening kan uitsluitend schriftelijk 
en met rechtsgeldige ondertekening door de rekeninghouder(s) 
plaatsvinden. 
 
Artikel 3. Gezamenlijke USD Rekening 
3.1. In het geval dat de USD Rekening op naam gesteld is van 
twee natuurlijke personen, dan is er sprake van een gezamenlijke 
USD Rekening met twee rekeninghouders.  
3.2. Elk der rekeninghouders heeft een zelfstandig 
beschikkingsrecht over (het tegoed op) de USD Rekening tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
3.3. Bescheiden behorende bij de USD Rekening worden 
verzonden naar het adres van de in de administratie van 
GarantiBank als eerste vermelde rekeninghouder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artikel 4. Koers Amerikaanse Dollar en kosten. 
4.1. De bij storting respectievelijk opname van de USD Rekening 
plaatsvindende koop respectievelijk verkoop van Amerikaanse 
Dollars vindt plaats tegen de zogenaamde middenkoers van de 
Europese Centrale 
Bank (ECB). Deze koers is variabel, kan dagelijks wijzigen en 
wordt dagelijks door de ECB bekend gemaakt. 
4.2. Door GarantiBank zullen de in verband met de aan- of verkoop 
van Amerikaanse Dollars gemaakte kosten aan de 
rekeninghouder(s) in rekening worden gebracht en worden 
geboekt ten laste van de tegenrekening. De kosten zijn te vinden 
op de website van GarantiBank, www.garantibank.nl. 
4.3. Aan- en verkoopopdrachten ten gunste en ten laste van de 
USD Rekening welke voor 12:00 uur schriftelijk door de bank zijn 
ontvangen, worden door de bank verwerkt tegen de op die 
werkdag om 14:30 uur door de ECB vastgestelde middenkoers. 
 
Artikel 5. Rente 
5.1. De tussen GarantiBank en de rekeninghouder(s) 
overeengekomen rente is variabel, kan bij bedragen boven de 
tegenwaarde van EUR 1.000.000 afwijkend zijn en kan dagelijks 
worden aangepast. Rentetarieven en wijzigingen daarvan worden 
gepubliceerd op de internetsite van GarantiBank 
(www.GarantiBank.nl).  
5.2. De renteberekening vindt plaats op basis van het werkelijke 
aantal dagen van zowel de maand als het jaar (maand juist/jaar 
juist).  
5.3. De betaling en bijschrijving van rente, te rekenen vanaf de 
datum van inleg, vindt jaarlijks, te rekenen per 1 januari, plaats op 
de tegenrekening. 
5.4. Bij opheffing van de USD Rekening wordt het saldo op die 
rekening met de tot de datum van opheffing lopende en 
verschuldigde rente overgeboekt en betaald op de tegenrekening. 
 
Artikel 6. Toepasselijkheid, wijziging en aanvulling van 

voorwaarden 
6.1. Op de USD Rekening zijn deze Voorwaarden USD Rekening 
van toepassing. 
6.2. GarantiBank kan de Voorwaarden USD Rekening wijzigen 
en/of aanvullen of besluiten om de USD Rekening niet meer als 
product aan te bieden. Van één en ander zal in ieder geval via de 
website van GarantiBank kennis kunnen worden genomen. 
6.3. Voor zover in deze Voorwaarden USD Rekening daarvan 
niet wordt afgeweken, zijn op de overeenkomst tussen 
GarantiBank en de rekeninghouder(s) ter zake de USD Rekening 
eveneens van toepassing de Algemene Bankvoorwaarden, zoals 
gedeponeerd door de Nederlandse Vereniging van Banken, 
meest recente versie.  
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