Productkenmerken financieren zakelijk
Effectenkrediet

Geldlening Zakelijk

Krediet op betaalrekening

Kenmerken

Flexibel krediet met uw
beleggingsportefeuille
Beleggingsadvies als
onderpand. De hoogte
van het krediet is
afhankelijk van de waarde
van uw beleggingsportefeuille. U bepaalt zelf
waarvoor u het krediet
gebruikt

U ontvangt het bedrag in één keer op uw
zakelijke betaalrekening. Afgeloste
bedragen kunt u niet meer opnemen

Doorlopend krediet waarbij u onbeperkt
kunt opnemen en aflossen tot aan de
kredietlimiet

Rente

Variabel

Variabel of vast

Variabel

Openemen en
(vervroegd)
aflossen

Zonder kosten

Vervroegd aflossen 5% vergoedingsvrij
Vergoeding bij vaste rente op basis van
contantewaarde-methode
Bij variabele rente 1% met een minimum
van € 1.000

Zonder kosten

Looptijd

Tot beëindigen krediet

Afhankelijk van de fiscale afschrijvingsperiode of de economische levensduur
van het bedrijfsmiddel of het pand dat u
wilt financieren

Tot beëindigen krediet

Kosten krediet

–

Behandelingskosten
– Krediet t/m € 1/mio 1
 % met een
minimum van € 5.000
– Krediet € 1/mio t/m €
 5/mio 0,5%
– Krediet > € 5/mio 0
 ,25%
– Wijzigingskosten € 250

Behandelingskosten
– Krediet t/m € 1/mio 1
 % met een
minimum van € 5.000
– Krediet € 1/mio t/m €
 5/mio 0,5%
–	Krediet > € 5/mio 0
 ,25%
Bereidstellingsprovisie van 0,125% per
kalenderkwartaal over het niet gebruikte
deel van de limiet
Kredietprovisie over de hoogste
debetstand tijdens een kalendermaand
Overschrijdingsprovisie van 3,75% per
kwartaal over het bedrag waarmee de
limiet wordt overschreden

Voordelen

Zonder kosten aflossen
en opnemen tot aan
kredietlimiet
Krediet hoeft u niet te
gebruiken voor aankoop
beleggingen

De looptijd van de lening is nooit langer
dan de fiscale afschrijvingsperiode of
de economische levensduur van het
bedrijfsmiddel of het pand dat u wilt
financieren

Zonder kosten aflossen en opnemen tot
aan kredietlimiet

Om aan te
denken

Door het krediet kan uw
beleggingsprofiel
wijzigen
De rentelasten kunnen
per kalenderkwartaal
wijzigen

U betaalt een vergoeding als u meer dan
5% van de hoofdsom aflost
U betaalt behandelingskosten

De rentelasten kunnen per kalenderkwartaal wijzigen
U betaalt provisies voor dit krediet

BKR-toets
BKRregistratie

*
Alleen bij achterstand*

*

*

*

*

Risico’s

Effectenkrediet

Geldlening Zakelijk

Overschrijdingsrisico

–

Renterisico

Bij variabele rente

Rendementsrisico

–

Krediet op betaalrekening

–

Restschuldrisico**
* BKR toetsing en registratie is verplicht voor kredieten aan een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap waarvan ten minste één van de (beherende) vennoten/maten een natuurlijk persoon is.
** Dit is het risico dat u uw krediet niet volledig kunt aflossen. Dat kan het geval zijn op de einddatum van het krediet, maar ook tussentijds. Een restschuld kan
ontstaan door (een combinatie van):
– een lagere verkoopopbrengst van uw onroerend goed dan het resterende bedrag van uw krediet;
– onvoldoende opgebouwd vermogen om het krediet af te lossen.
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