Gids consumentenkrediet nr. 15,
geldig vanaf 01/04/2015

Consumentenkredieten
Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment
dat men het krapst bij kas zit.
Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw dak lekt.
Uiteraard kunt u niet wachten met de herstelling.
Maar intussen blijven de vaste maandelijkse facturen
natuurlijk bij u in de brievenbus v
 allen.
Wat moet u doen?
Toch maar uw spaargeld aanspreken of
een lening aangaan, die u daarna moet terugbetalen?
Dankzij de consumentenkredietformules van Belfius Bank
kunt u de onverwachte herstelling uitvoeren
en kunnen uw spaarcentjes rustig rente blijven opleveren.

De lening op afbetaling
Een lening op afbetaling is een kredietcontract waarbij Belfius Bank u een bedrag ter beschikking stelt om een
aantal uitgaven te financieren1. Daartegenover staat dat u zich ertoe verbindt dit krediet binnen een bepaalde
termijn terug te betalen op basis van vaste maandelijkse aflossingen. Alles is van meet af aan bekend: u kent de
rentevoet en het jaarlijks kostenpercentage (JKP), het bedrag dat u elke maand moet terugbetalen en de looptijd
van het krediet. Belfius Bank biedt u diverse leningen op afbetaling aan, afhankelijk van het doel van het krediet:
• de autolening;
• het Ecokrediet Auto2;
• de woonlening;
• de Woonlening Eco & Protect3;
• de kooplening;

• een krediet voor de aankoop van een boot;
• de privélening, die u vrij kunt besteden;
• het studentenkrediet in de vorm van een
lening op afbetaling4;
• het Ecokrediet nieuwe fiets5.

Bedrag en looptijd

Rentevoet

Het minimumbedrag van een lening op afbetaling is 2 500 euro
(behalve voor het studentenkrediet in de vorm van een lening
op afbetaling, privélening, kooplening en Ecokrediet nieuwe
fiets, waarvoor het bedrag minimaal 1 250 euro beloopt).
Het bedrag dat u kunt lenen, hangt voornamelijk af van uw
terugbetalingsvermogen. De maximale terugbetalingsduur
is beperkt bij Koninklijk Besluit en hangt af van het geleende
bedrag. De maximumlooptijden afhankelijk van het doel zijn
vastgelegd voor de Bank en vindt u terug in onderstaande
tabel.

De rentevoet is vast en wordt bij het begin vastgelegd voor de
hele looptijd van het krediet. Het JKP (jaarlijks kostenpercentage) geeft de totale kostprijs van uw krediet weer: het omvat
de debetinterest maar ook alle andere kosten die met het
krediet te maken hebben. Het is een percentage op jaarbasis
van het k redietbedrag en de berekeningswijze is bij Koninklijk
Besluit vastgelegd. Het JKP varieert afhankelijk van het soort
van krediet, het bedrag en de looptijd ervan. Voor de lening op
afbetaling is het JKP gelijk aan de debetrentevoet. De huidige
tarieven staan vermeld in de fiche “Rentevoeten en tarieven
geldig voor de privéklanten”.

Doel

Maximumduur

Nieuwe wagen (autolening), Ecokrediet
nieuwe fiets

84 maanden

Terugbetaling

Tweedehandswagen (autolening)

60 maanden

Woning (woonlening) aankoop (kooplening), privélening

120 maanden

1 – Vaste maandelijkse aflossingen

Studentenkrediet (lening op
afbetaling)

72 maanden

Ecokrediet Auto

84 maanden

Woonlening Eco & Protect

120 maanden

Tijdens de hele looptijd van het krediet betaalt u elke maand
hetzelfde bedrag terug, maar het respectieve aandeel in de
aflossing van het kapitaal en de interest evolueert. In het begin
betaalt u weinig kapitaal terug en is het aandeel van de interest
groot. Naarmate u uw lening terugbetaalt, zal deze verhouding omgekeerd worden. U ziet hierna een voorbeeld van een

1 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
2 Bestemd voor de aankoop van een nieuwe of een tweedehandswagen van maximaal 2 jaar oud met een CO2-uitstoot van < 145 g/km (diesel) en < 160 g/km (benzine), een
hybridevoertuig of een voertuig met lpg-installatie.
3 Een Woonlening Eco & Protect is een lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (Titel 4, hoofdstuk 1 “Consumentenkrediet”) van het W
 etboek Economisch Recht,
welke enkel een of meerdere van de volgende uitgaven kan financieren (min. 75 % en max. 100 % van de factuur): een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel of onderhoud van een verwarmingsketel; installatie van een waterverwarmingssysteem op zonne-energie; installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in elektrische
energie; plaatsing van warmtepompen; plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met klok; plaatsing van isolerend glas; isolatie van het dak, muren
en vloeren; energieaudit van het huis; levering en plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen, alarmsystemen en/of camerasystemen uitgerust met een opnamemodule en de kosten voor het beheer ervan door een alarmcentrale; de levering en plaatsing van brandblussers, rookmelders, noodladders en/of brandwerende deuren (zie
details en voorwaarden in het kantoor of op www.belfius.be). Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
4 Enkel personen ouder dan 18 jaar kunnen het studentenkrediet (lening op afbetaling) aanvragen.
5 Ecokrediet nieuwe fiets en eventuele aanverwante kosten (maximaal 10 % van de prijs van het voertuig, met inbegrip van toebehoren voor het voertuig of voor de bestuurder en vermeld op de factuur van het voertuig) is een lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII: andere nieuwe voertuigen die door de mens worden aangedreven
of elektrische voertuigen die een alternatief vormen voor wagens (nieuwe fietsen en driewielers, ook die met elektrische ondersteuning, nieuwe motoren met elektrische
aandrijving en Segways).
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Voor de terugbetaling van uw eerste aflossing hebt u de keuze
uit 3 formules6.
1) De klassieke formule: u start de terugbetaling 1 maand
nadat u het ontleende bedrag hebt ontvangen.
2) De formule uitgestelde terugbetaling met verlengde
looptijd 7: u start de terugbetaling 2 maanden nadat u het
ontleende bedrag hebt ontvangen en u behoudt hetzelfde
aantal maandelijkse terugbetalingen. De totale looptijd van
uw krediet bedraagt dan de initiële looptijd + 1 maand.
3) De formule uitgestelde terugbetaling met ongewijzigde
looptijd 7: u start de terugbetaling 2 maanden nadat u het
ontleende bedrag hebt ontvangen en u vermindert het aantal maandelijkse terugbetalingen met 1 maand. De totale
looptijd van uw krediet komt dan overeen met de initiële
looptijd.
Voorbeeld: U wenst een lening op afbetaling voor een
bedrag van 7 500 euro en een looptijd van 36 maanden met
een JKP van 6,05 % (is gelijk aan de vaste debetrentevoet).
1) De k las sieke f or mu le: u ont v angt u w k rediet op
01/04/2015. Op 01/05/2015, 1 maand later, betaalt u
de eerste van uw 36 maandelijkse terugbetalingen
(227,79 euro per maand). Uw laatste maandelijkse
terugbetaling gebeurt op 01/04/2018. Het totale terug te
betalen bedrag is 8 200,44 euro.
2) De formule uitgestelde terugbetaling met verlengde
looptijd: u ont vangt uw krediet op 01/04/2015. Op
01/06/2015, 2 maanden later, betaalt u de eerste van uw
36 aflossingen (228,90 euro per maand). Uw laatste
terugbetaling gebeurt op 01/05/2018. Het totale terug te
betalen bedrag is 8 240,40 euro.

Vaste maandelijkse aflossingen

maandelijkse aflossing

lening op afbetaling van 10 000 euro, waarvan de terugbetaling gespreid is over 60 maanden. Voor een JKP van
5,58 % (is gelijk aan de vaste debetrentevoet) bedraagt
de maandelijkse aflossing 190,74 euro. Het totaal terug
te betalen bedrag is 11 444,40 euro.
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3) De formule uitgestelde terugbetaling met ongewijzigde looptijd: u ontvangt uw krediet op 01/04/2015. Op
01/06/2015, 2 maanden later, betaalt u de eerste van uw
35 aflossingen (234,88 euro per maand). Uw laatste
terugbetaling gebeurt op 01/04/2018. Het totale terug te
betalen bedrag is 8 220,80 euro.

2 – Vervroegde terugbetaling
U kunt op elk ogenblik uw lening op afbetaling geheel of
gedeeltelijk vervroegd terugbetalen, maar Belfius Bank rekent
u daarvoor wel een wederbeleggingsvergoeding aan. Waarom?
Omdat de middelen die zo aan de bank worden terugbetaald,
vroeger dan gepland een nieuwe bestemming of belegging
moeten krijgen. Vandaar de term “wederbeleggingsvergoeding”. Wanneer het volledige krediet vervroegd wordt
terugbetaald, is deze vergoeding voor contracten afgesloten vóór 01/12/2010, beperkt tot twee maanden interest op
het schuldsaldo op de datum van de vervroegde terugbetaling voor kredietovereenkomsten van minder dan 7 500 euro
en drie maanden interest voor kredietovereenkomsten van
7 500 euro en meer. Een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling behoort eveneens tot de mogelijkheden. De wederbeleggingsvergoeding bedraagt dan zes maanden interest, zon-

6 Indien de looptijd van het krediet gelijk is aan de wettelijke maximale looptijd, dan kunt u kiezen voor hetzij de klassieke formule, hetzij de formule uitgestelde betaling met ongewijzigde looptijd.
7 De formules met uitgestelde betaling zijn slechts mogelijk voor:
(a) een lening op afbetaling met een looptijd kleiner dan of gelijk aan 60 maanden en met een maximaal JKP van 15 %;
(b) een lening op afbetaling met een looptijd groter dan 60 maanden en kleiner dan of gelijk aan 120 maanden en met een maximaal JKP van 7 %.
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der dat deze vergoeding hoger mag liggen dan de periodieke
kosten die in geval van normale uitvoering moeten worden
betaald.
Voor contracten afgesloten vanaf 01/12/2010 mag de vergoeding niet hoger zijn dan 1 % van het bedrag in kapitaal dat
vervroegd werd terugbetaald indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en het overeengekomen einde van de
overeenkomst meer dan één jaar bedraagt. Indien de termijn niet
meer dan één jaar bedraagt, is de vergoeding beperkt tot 0,5 %
van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd terugbetaald.

Waarborgen
Afhankelijk van uw terugbetalingsvermogen, het geleende
bedrag enz. kan Belfius Bank u vragen bepaalde waarborgen
te geven, zoals loonoverdracht, inpandgeving van effecten,
bedragen op spaar- of termijnrekening, een borgstelling enz.
Op basis van de analyse van uw kredietaanvraag wordt dan
bepaald of er waarborgen nodig zijn.

Verzekeringen
U hebt wellicht reeds een hele reeks verzekeringen afgesloten:
een verzekering voor de woning, voor de auto, een bijstandsverzekering enz. Maar hebt u er reeds aan gedacht dat, wanneer u een lening op afbetaling aangaat, sommige ongunstige
verrassingen tijdens uw leven uw naasten financiële moeilijkheden kunnen berokkenen? Via Belfius Bank kunt u Belfius
Credit Protect8 afsluiten. Dat is een niet-verplichte verzekering
die uw gezin beschermt tegen de financiële gevolgen van een
overlijden door een ongeluk of wegens ziekte of tegen de
gevolgen van tijdelijke of blijvende volledige invaliditeit, doordat ze het schuldsaldo van de lening op afbetaling dekt. Belfius
Credit Protect werd speciaal uitgewerkt voor het dekken van
overlijdensrisico’s, maar ook van invaliditeitsrisico’s.
Zo beschermt u in geval van overlijden uw naasten door ervoor
te zorgen dat ze uw lening niet moeten terugbetalen. Bij tijdelijke (> 90 dagen) of blijvende invaliditeit neemt Belfius Credit

Protect de terugbetalingen op zich (maandelijkse aflossing
van de lening + verzekeringspremie). Belfius Credit Protect is
dus de onontbeerlijke aanvulling bij een lening op afbetaling.
Aangezien de verzekering niet verplicht is, zijn de kosten voor
Belfius Credit Protect niet opgenomen in het JKP van het krediet. Afhankelijk van het gefinancierde goed vindt u bij Belfius
Bank eveneens een volledig gamma van verzekeringen:
• een brandverzekering voor onroerende investeringen,
Belfius Home & Family;
• een autoverzekering, Belfius Car.

3 – Gevolgen van niet-betaling
Zie achteraan in dit document.
De tarieven voor de verzekeringsformules van
Belfius Bank zijn beschikbaar in onze Belfius Bankkantoren.

Toekenningsprocedure
Indien u een lening op afbetaling wilt aangaan bij Belfius Bank,
kunt u terecht in een van onze kantoren, waar u alle nodige
inlichtingen kunt krijgen. Onze kredietspecialist zal met genoegen een aangepast voorstel voor u uitwerken dat rekening
houdt met uw individuele situatie. Voor de volgende kredieten moet u over de gepaste bewijsstukken beschikken: de
autolening, de woonlening, het Woonlening Eco & Protect, de
kooplening, het krediet voor de aankoop van een boot en het
studentenkrediet onder de vorm van een lening op afbetaling.
Een aankoopfactuur of de oorspronkelijke bestelbon op naam
van de kredietnemer volstaan. Voor een privélening zijn dergelijke documenten niet nodig aangezien u niet hoeft te zeggen
wat u wilt financieren. Voor een Ecokrediet Auto moet de factuur of het gelijkvormigheidsattest van het voertuig de CO2uitstoot vermelden; deze moet tot categorie A, B of C behoren.
Hybride voertuigen of voertuigen op lpg komen eveneens in aanmerking voor financiering door een Ecokrediet Auto. De factuur
of het gelijkvormigheidsattest moet dit voertuigtype vermelden.

8 Vraag naar de voorwaarden van de verzekeringspolissen (franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.) in uw kantoor of raadpleeg ze op www.belfius.be.
De algemene voorwaarden en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de commerciële brochures.
De verzekeringsproducten Belfius Line Protect, Belfius Car, Belfius Home & Family en Belfius Credit Protect worden verkocht door Belfius Insurance, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht erkend onder nr. 0037 – Galileelaan 5 in B-1210 Brussel – RPR Brussel 0405.764.064.
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In het kader van een Woonlening Eco & Protect moet de factuur het bewijs bevatten dat de uitgaven bestemd waren voor de
milieuvriendelijke doeleinden en de uitgaven voor inbraak- en/of
brandbeveiliging die de bank daarvoor in aanmerking neemt, meer
bepaald:
• een oude verwarmingsketel vervangen of onderhouden;
• een systeem voor verwarming met zonne-energie plaatsen;
• zonnepanelen plaatsen voor de omzetting van zonneenergie in elektriciteit;
• andere systemen voor de productie van geothermische
energie plaatsen;
• thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdschakelaar plaatsen;
• dubbele beglazing plaatsen;
• het dak, de muren en de vloeren isoleren;
• een energieaudit van de woning uitvoeren.
• installeren van beveiligingssystemen voor deuren, ramen,
luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders;
• plaatsen van een motor van een elektrische garagepoort
met anti-ophefsysteem; gepantserde deuren en poorten;
• installeren van alarmsystemen en componenten ervan en
voor de kosten die gepaard gaan met het beheer van alarmen door een vergunde alarmcentrale;
• installeren van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem;
• plaatsen van een waterblusser of poederblusser, rookmelders en vluchtladders;
• plaatsen van een automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie;
• plaatsen van brandwerende deuren tussen de garage en de
woning, tussen het slaap- en woongedeelte van de woning,
aan de binnentoegang van het verwarmingslokaal.
Het Woonlening Eco & Protect financiert uitsluitend deze
doeleinden.
We vragen u eveneens een bewijs van uw inkomsten. De laatste twee loonfiches volstaan daarvoor.
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Kredietopening – Brugkrediet
U hebt geld nodig voor een bepaalde periode en u wacht bijvoorbeeld nog op de uitbetaling van een verzekering
of dividend? Geen probleem. Voor dergelijke situaties kunt u bij Belfius Bank een brugkrediet9 afsluiten. Zoals de
naam het zegt, gaat het om een kredietopening10 voor bepaalde duur waarmee u een tijdelijk tekort aan liquide
middelen kunt overbruggen, zonder dat u uw spaargeld moet aanspreken.

Bedrag en looptijd
De looptijd van een brugkrediet ligt vast en bedraagt maximaal
3 jaar. Het minimumbedrag is 7 500 euro en het maximumbedrag is afhankelijk van uw concrete noden en financiële
situatie.

Voor beeld: Br ugk r ediet (k redietopening voor
bepaalde duur) voor een bedrag van 80 000 euro en een
looptijd van 6 maanden met een JKP van 6,82 % (is
gelijk aan de variabele debetrentevoet).
U beschikt over een brugkrediet van 80 000 euro

Rente
Het brugkrediet is een krediet waarvan de debetrentevoet kan
stijgen of dalen. Het JKP (jaarlijks kostenpercentage) geeft de
totale kostprijs van uw krediet weer. De rente die wordt toegepast op uw brugkrediet hangt af van het bedrag dat wordt
toegestaan. Ze wordt dagelijks berekend op het saldo van het
krediet en elke eerste van de maand gedebiteerd van het saldo
van het brugkrediet. De huidige tarieven staan vermeld in de
fiche “Rentevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten”.

Terugbetaling
Er wordt vooraf geen aflossingsplan opgemaakt. U betaalt
enkel de maandelijkse rente. De terugbetaling van het
geleende kapitaal gebeurt op de eindvervaldag, bv. met de
opbrengst van de verkoop van uw woning. Gedeeltelijke terugbetalingen of volledige terugbetaling zijn mogelijk vóór de
eindvervaldag, zonder dat hiervoor een wederbeleggings
vergoeding verschuldigd is.

Uw effectief saldo op
01/04/2015
01/05/2015

Uw maandelijkse interest

01/05/2015

Uw terugbetaling
Uw effectief saldo op
02/02/2015*

-80 000 EUR

-441,04 EUR
+441,04 EUR
-80 000 EUR

*
Het bedrag in kapitaal (80 000 euro) zal binnen een termijn van 6 maanden terugbetaald moeten zijn.

Waarborgen en bewijsstukken
De bewijsstukken hangen altijd af van de inhoud van het dossier.
Bijvoorbeeld:
• de onherroepelijke verbintenissen van de notarissen en de
financiële instellingen;
• elk bewijs van toekomstige en zekere inkomsten, bijvoorbeeld door de verkoop van uw huidige woning.

Gevolgen van niet-betaling
Zie achteraan in dit document.
Voor een individuele offerte kunt u terecht in een
van onze Belfius Bank-kantoren.

9 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
10 Indien u een krediet wenst voor de financiering van een onroerend doel (bv. aankoop van een woning in afwachting van de verkoop van de huidige woning), dan
dient u een overbruggingskrediet aan te vragen. Meer info vindt u in de prospectus “Woonkrediet”.
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Kredietopening – Budgetline
Budgetline, dat eveneens een betaalkaart omvat, is een soepele kredietopening voor onbepaalde duur die u
kunt gebruiken naargelang van uw behoeften. Het gebruik en de terugbetaling zijn heel eenvoudig. Dankzij
Budgetline beschikt u altijd over een financiële reserve. U betaalt enkel wanneer u er gebruik van maakt.

Bedrag en looptijd

Waarborgen

Budgetline is een kredietopening die u een oplossing biedt voor
uitgaven van 1 250 tot 12 500 euro. U beschikt permanent
over deze financ iële reserve, want het krediet wordt voor
onbepaalde tijd toegekend11. Dit betekent dat uw contract geldig blijft zolang geen van beide partijen het beëindigt. U hoeft
dus geen enkele formaliteit te vervullen wanneer u voor nieuwe
kosten komt te staan en uw Budgetline wenst te gebruiken.

Afhankelijk van uw terugbetalingsvermogen of van het
geleende bedrag enz. kan Belfius Bank u bepaalde waarborgen
vragen, zoals loonoverdracht, inpandgeving van effecten,
bedragen op spaar- of termijnrekening, borgstellingen enz.
Deze eventuele waarborgen worden gespecificeerd in de analyse van uw kredietaanvraag.

Gevolgen van niet-betaling

Rente

Zie achteraan in dit document.

Budgetline is een krediet waarvan de debetrente kan stijgen
of dalen. Het JKP (jaarlijks kostenpercentage) geeft de totale
kostprijs van uw krediet weer, dus niet alleen de debetrentevoet maar ook alle andere kosten die met het krediet te maken
hebben. Het is uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van
het kredietbedrag en wordt berekend op een manier die bij
Koninklijk Besluit is vastgelegd.

Voorbeeld: voor een Budgetline (kredietopening voor onbepaalde duur), een JKP van 12,50 %, een variabele debetrente van 12,23 % en een kost van de kaart van 0,02 % per
maand. Maandelijkse terugbetaling = 6 % van het

Aangezien aan uw Budgetline een verplichte betaalkaart
gekoppeld is, is de prijs voor deze kaart verrekend in het JKP.

verschuldigde saldo.

U hebt een Budgetline van 2 000 euro
Uw effectief saldo op
01/01/2015

Het JKP kan variëren afhankelijk van het opgenomen bedrag.

-1 500 EUR

Uw beschikbaar bedrag op
01/01/2015

+500 EUR

21/01/2015

Uw opvraging Bancontact/
Mister Cash

-50 EUR

20/01/2015

Uw aankoop

-30 EUR

Terugbetaling

25/01/2015

Uw tankbeurt

-25 EUR

U betaalt enkel interest op het effectief opgenomen bedrag. U
betaalt elke maand 6 % van het verschuldigde saldo terug (met
een minimum van 25 euro), of meer indien u dat wenst.

01/02/2015

Uw maandelijkse interest

01/02/2015

Kostprijs van uw kaart

01/02/2015

Uw maandelijkse afbetaling

De interest wordt dagelijks berekend en op de eerste van elke
maand in mindering gebracht van het saldo van uw Budgetline.
De huidige tarieven zijn vermeld in de fiche “Rentevoeten en
tarieven geldig voor de privéklanten”.

Budgetline is onderworpen aan de wettelijke verplichting van
de nulstelling binnen een maximumtermijn van 60 maanden
voor de kredietopeningen kleiner dan of gelijk aan 5 000 euro
en binnen een maximumtermijn van 96 maanden voor de
kredietopeningen groter dan 5 000 euro. De nulstellingstermijn
is afhankelijk van het bedrag van het toegekende krediet.

Uw effectief saldo op
02/02/2015
Uw beschikbaar bedrag op
02/02/2015

-15,05 EUR
-0,29 EUR
+96,30 EUR
-1 524,04 EUR
+475,96 EUR

11		Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
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Verzekeringen

Gebruik en raadpleging

Belfius Bank stelt u Belfius Line Protect12 voor, een verzekering die het debetsaldo van uw Budgetline dekt. Ze is niet verplicht maar beschermt uw gezin tegen de financiële gevolgen
van een overlijden door een ongeluk of door ziekte of tegen
de gevolgen van tijdelijke of blijvende volledige invaliditeit. U
betaalt de verzekering enkel indien u de kredietlijn gebruikt.

Budgetline biedt de voordelen van een zichtrekening. Zo kunt u
uw saldo raadplegen en opvragingen of overschrijvingen doen,
maar kunt u tevens doorlopende opdrachten aanmaken en
domiciliëringen koppelen aan uw Budgetline-rekening. Dankzij
Self-Service Banking, Belfius Direct Phone en Belfius Direct
Net beheert u uw Budgetline waar en wanneer het u het best
past. De aan de Budgetline gekoppelde betaalkaart is bruikbaar
in alle betaalautomaten van Bancontact/Mister Cash en ook in
de terminals van winkels en tankstations.

We kunnen u enkel aanraden om deze verzekering af te sluiten.
Bij overlijden beschermt u zodoende uw naasten doordat u
vermijdt dat ze uw krediet moeten terugbetalen. Bij tijdelijke
(> 90 dagen) of blijvende invaliditeit neemt Belfius Line Protect
de terugbetalingen op zich. Aangezien de verzekering niet
verpicht is, zijn de kosten voor Belfius Line Protect niet opgenomen in het JKP van het krediet.

Voor een individuele offerte of om de tarieven te
kennen van de diverse verzekeringsformules kunt u
terecht in een van onze Belfius Bank-kantoren.

12 Vraag naar de voorwaarden van de verzekeringspolissen (franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.) in uw kantoor of raadpleeg ze op www.belfius.be.
De algemene voorwaarden en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de commerciële brochures.
De verzekeringsproducten Belfius Line Protect, Belfius Car, Belfius Home & Family en Belfius Credit Protect worden verkocht door Belfius Insurance, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht erkend onder nr. 0037 – Galileelaan 5 in B-1210 Brussel – RPR Brussel 0405.764.064.
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Kredietopening – Budgetline Gold
Budgetline Gold is een soepele kredietopening voor onbepaalde duur die werkt als een Budgetline, maar die de
volgende verschillen vertoont:
• De betaalkaart bij de Budgetline Gold is gratis.
• Maandelijkse afbetalingen zijn niet verplicht. U betaalt enkel interest op de effectief opgenomen bedragen. De
momenteel geldende tarieven vindt u terug in de fiche “Rentevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten”.
• Budgetline Gold is onderworpen aan de wettelijke verplichting van de nulstelling. Dat houdt in dat het gebruikte
saldo minstens één keer om de 12 maanden volledig terugbetaald moet zijn als de kredietopening lager is dan
of gelijk is aan 3 000 euro en één keer om de 60 maanden als de kredietopening groter is dan 3 000 euro.
• Budgetline Gold, dat eveneens een betaalkaart omvat, is een soepele kredietopening die u kunt gebruiken
naargelang van uw behoeften. Het gebruik en de terugbetaling zijn heel eenvoudig. Dankzij Budgetline Gold
beschikt u altijd over een financiële reserve13. U betaalt enkel wanneer u er gebruik van maakt.
Voorbeeld: voor een Budgetline Gold (kredietopening
voor onbepaalde duur), een JKP van 9,50 % (is gelijk
aan de variabele debetrente).

Voor een individuele offerte kunt u terecht in een
van onze Belfius Bank-kantoren.

U hebt een Budgetline Gold van 20 000 euro
Uw effectief saldo op
01/01/2015
Uw beschikbaar bedrag op
01/01/2015

-10 000 EUR
+10 000 EUR

10/01/2015

Uw opvraging

-5 000 EUR

20/01/2015

Uw storting

+3 000 EUR

01/02/2015

Uw maandelijkse interest

-95,59 EUR

Uw effectief saldo op
02/02/2015

-12 095,60 EUR

Uw beschikbaar bedrag op
02/02/2015

+7 904,41 EUR

13	Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
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Studentenkrediet
Het gaat om hetzij een lening op afbetaling, hetzij een Budgetline Gold (kredietopening voor onbepaalde duur).

In de vorm van een lening op afbetaling:
Zie pagina 2.

In de vorm van een kredietopening voor
onbepaalde duur14 :
• dankzij de betaalkaart die bij de kredietopening hoort, kunt u
overal in alle veiligheid betalingen doen;
• aangezien de kosten voor een student niet geregeld over het
jaar worden gespreid, kunt u geld opvragen afhankelijk van
uw behoeften;
• tijdens de studieperiode betaalt u enkel interest op het krediet. U betaalt het saldo terug uiterlijk 6 maanden na het
behalen van uw diploma (of na de stopzetting van uw studie).
De kredietopening is onderworpen aan de wettelijke verplichting van de nulstelling. Dat houdt in dat het gebruikte
saldo minstens één keer om de 12 maanden volledig terugbetaald moet zijn als de kredietopening lager is dan of gelijk
is aan 3 000 euro en één keer om de 60 maanden als de
kredietopening groter is dan 3 000 euro.

Bedrag en looptijd

Voorbeeld: voor een studentenkrediet (kredietopening
voor onbepaalde duur) en een JKP van 9,50 % (is
gelijk aan de variabele debetrente).
U hebt een studentenkrediet van 1 250 euro
Uw effectief saldo op
01/01/2015

-500,00 EUR

Uw beschikbaar bedrag op
01/01/2015

+750,00 EUR

21/01/2015

Uw opvraging Bancontact/
Mister Cash

-50 EUR

23/01/2015

Uw aankoop

27/01/2015

Uw tankbeurt

01/02/2015

Uw maandelijkse interest

01/02/2015

Uw terugbetaling

-6 EUR
-25 EUR

-4,03 EUR
+100 EUR

Uw effectief saldo op
02/02/2015

-485,03 EUR

Uw beschikbaar bedrag op
02/02/2015

+764,97 EUR

Het minimumbedrag is 1 250 euro. Deze kredietopening heeft
een onbepaalde duurtijd.

Rentevoeten
Het studentenkrediet is een krediet met een variabele rente
voet, die zowel opwaarts als neerwaarts kan evolueren. De
interest wordt maandelijks aangerekend. De kaart is gratis.
De huidige tarieven vindt u terug in de fiche “Rentevoeten en
tarieven geldig voor de privéklanten”.

Gevolgen van niet-betaling
Zie achteraan in dit document.

Voor een individuele offerte kunt u terecht in een
van onze Belfius Bank-kantoren.

Bewijsstukken
U moet minstens 18 jaar zijn en bewijzen dat u als student bent
ingeschreven, zowel voor een lening op afbetaling als voor een
kredietopening van onbepaalde duur.
14	Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
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Kredietopening –
MasterCard Red Flex en Gold Flex
MasterCard Red Flex en MasterCard Gold Flex zijn kredietopeningen voor onbepaalde duur waarmee u uw
uitgaven, gedaan met de MasterCard, gespreid kunt terugbetalen15.
Waar u ook bent – in België of in het buitenland – deze kredietopeningen leveren u talloze diensten.
De kaarten worden bijna overal in de wereld aanvaard, bieden u een kredietopening en naargelang u opteert voor
een M
 asterCard Red Flex of Gold Flex gaan ze zelfs samen met een beperkt of uitgebreider verzekeringspakket.
Aan deze kaarten is een soepele kredietopening verbonden die u kunt gebruiken naargelang van uw behoeften.
U hoeft immers maar 6 % van het verschuldigde saldo terug te betalen op het moment van afrekening (met een
minimum van 25 euro (MC-Red Flex) en 50 euro (MC-Gold Flex)). Dit bedrag gaat meteen van uw zichtrekening.
De rest betaalt u terug wanneer het u best uitkomt. In één keer of gespreid.
De maandelijkse uitgaven gedaan met de kaart zijn beperkt tot het bedrag van de kaartlimiet. Mocht het
beschikbare bedrag van de kredietopening kleiner zijn dan de kaartlimiet (bijvoorbeeld omdat u vroegere
uitgaven gespreid terugbetaalt), betekent dit dat de kaartlimiet beperkt wordt tot het bedrag van de nog
beschikbare kredietreserve. Via bijkomende betalingen kunt u uw beschikbare kredietreserve verhogen en uw
kaartlimiet optimaal benutten.

Bedrag en looptijd
Kaarten van het type “Flex” zijn kaarten waaraan een kredietopening voor onbepaalde duur verbonden is. Belfius Bank biedt
u twee types aan: de MasterCard Red Flex kan u toegekend
worden met een k redietlimiet vanaf 1 250 euro; de MasterCard Gold Flex vanaf 2 500 euro. De maximale kredietlimiet
bedraagt voor beide kaarttypes 12 500 euro. Aangezien de
kredietopening voor onbepaalde tijd wordt toegekend, hebt u
een permanente financiële reserve.
Dit betekent dat uw contract geldig blijft zolang geen van
beide partijen het beëindigt.

Rente
De debetrente van de kredietopening, verbonden aan uw
MasterCard Red Flex of Gold Flex, kan stijgen of dalen. Het JKP
(jaarlijks kostenpercentage) geeft de totale kostprijs van uw
krediet weer, dus niet alleen de debetrentevoet maar ook alle
andere kosten die met het krediet te maken hebben.
Het JKP is uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het
kredietbedrag en wordt berekend op een manier die bij Koninklijk Besluit is vastgelegd.
Aangezien de kredietopening enkel kan opgenomen worden via de
uitgaven gedaan met de kaart, is de prijs ervan inbegrepen in het JKP.
Het JKP kan variëren afhankelijk van het opgenomen bedrag.

De uitgaven die u met uw kaart doet, worden maandelijks
van uw kredietopening gedebiteerd. Als u deze terugbetaalt
vóór de limietdatum, vermeld op het maandelijkse rekeningafschrift, worden voor de betrokken periode geen interesten
aangerekend.
Zoniet wordt de interest dagelijks berekend en op de eerste
van elke maand in mindering gebracht van het saldo van uw
kredietopening.
De huidige tarieven zijn vermeld in de fiche “Rentevoeten en
tarieven geldig voor de privéklanten”.

Terugbetaling
U betaalt enkel interest op het effectief opgenomen bedrag. U
betaalt elke maand slechts 6 % (met een minimum van 25 euro
voor de MasterCard Red Flex en 50 euro voor de MasterCard Gold
Flex) van het verschuldigde saldo terug, of meer als u dat wenst.
MasterCard Red Flex en MasterCard Gold Flex zijn onderworpen aan de wettelijke verplichting van de nulstelling binnen een
maximumtermijn van 60 maanden voor de kredietopeningen
kleiner dan of gelijk aan 5 000 euro en binnen een maximumtermijn van 96 maanden voor de kredietopeningen groter dan
5 000 euro. De nulstellingstermijn is afhankelijk van het bedrag
van het toegekende krediet.
Daarna kunt u het terugbetaalde bedrag weer opnemen om
uitgaven met uw kredietkaart te doen.

15	Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
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Voorbeeld: voor een MasterCard Red Flex (kredietopening voor onbepaalde duur), een JKP van 10,56 %,
een variabele debetrente van 0,73 % per maand (dit
is een jaarlijkse actuariële debetrente van 9,13 %) en een kost
van de kaart van 1,66 euro per maand.

U hebt een MasterCard Red Flex met een kredietreserve
van 3 000 euro

Januari 2015

Uw saldo op 01/01/2015

0 EUR

Uw beschikbare kredietreserve op 01/01/2015

+3 000,00 EUR

Uw totale uitgaven met
MasterCard Red Flex

+1 391,56 EUR

Uw saldo op 01/02/2015
Uw beschikbare kredietreserve op 01/02/2015
Tussen 17 en
22/02/2015

01/03/2015

-1 391,56 EUR
+1 608,44 EUR

Uw minimale terugbetaling (6 % op het saldo)

+83,49 EUR

Uw bijkomende terugbetaling

0 EUR

Uw saldo na uw minimale
terugbetaling

-1 308,07 EUR

Uw beschikbare kredietreserve

+1 691,93 EUR

Maandeljikse interesten van
05/02/2015 tot 28/02/2015

Waarborgen
Afhankelijk van uw terugbetalingsvermogen of van de toegekende kredietopening enz. kan Belfius Bank u bepaalde waarborgen vragen, zoals loonoverdracht, inpandgeving van effecten, bedragen op spaar- of termijnrekening, borgstellingen enz.
Deze eventuele waarborgen worden gespecifieerd in de analyse van uw kredietaanvraag.

Verzekeringen
Afhankelijk van het type kaart waarvoor u kiest, geniet u van
andere bijkomende diensten en verzekeringen.
Deze zijn inbegrepen in de jaarlijkse kost van de kaart en werden bijgevolg ook verrekend in het jaarlijkse kostenpercentage
(JKP). De jaarlijkse kost van de kaart, de debetinterest en
het JKP zijn verschillend voor een MasterCard Red Flex en
een MasterCard Gold Flex en zijn terug te vinden in de fiche
“Rentevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten”.

-7,53 EUR

Uw saldo op 01/01/2015

-1 315,60 EUR

Uw beschikbare kredietreserve op 01/02/2015

+1 684,40 EUR
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MasterCard Red Flex
De kredietopening die een jonge look van de kaart met absolute veiligheid combineert: geen franchise16 in geval van verlies
of diefstal van uw kaart en de aankopen die u deed met uw
kaart zijn beschermd17 tegen schade of diefstal. Ze is voor
iedereen bestemd, vooral voor de jonge gezinnen die af en toe
een beetje krap bij kas zitten en is perfect geschikt voor de
kleine en grote aankopen.

MasterCard Gold Flex
De kredietopening om te reizen zonder zorgen: de kaart biedt u
een exclusieve reeks diensten zoals reisannulatieverzekering,
personenbijstand en reisongevallenverzekering. Daarenboven
betaalt u geen franchise16 bij verlies of diefstal van uw kaart
en aankopen die u deed met uw kaart zijn beschermd17 tegen
schade of diefstal. Deze kaart biedt een antwoord voor de
gebruikers die meer comfort en flexibiliteit wensen, die een
uitgebreider verzekeringspakket wensen en een hogere uitgavenlimiet.

Maandelijks ontvangt u een rekeningafschrift met het detail
van uw kaartuitgaven, het saldo van uw kredietopening, uw
beschikbare kredietreserve, de berekende interesten, de verschuldigde minimumbetaling en het verschuldigde saldo na
betaling van dit minimum als u uw terugbetaling niet wenst
te spreiden. U vindt op dat rekeningafschrift ook duidelijk de
datum waarvoor u uw bijkomende terugbetalingen kunt doen,
zonder dat er interesten aangerekend worden.
Via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business kunt u
dagelijks al uw uitgaven in de lopende maand, waar u nog een
rekeningafschrift van moet ontvangen, opvolgen.

Gevolgen van niet-betaling
Zie achteraan in dit document.

Voor een individuele offerte kunt u terecht in een
van onze Belfius Bank-kantoren.

Gebruik en raadpleging
De kaarten van de MasterCard Red Flex en de MasterCard Gold
Flex worden wereldwijd aanvaard voor uw aankopen, geld
opnames en betalingen op het internet. U kunt ze gebruiken in
alle handelszaken, hotels, restaurants, tankstations, geldautomaten, internetsites en andere verkooppunten die MasterCard
aanvaarden.
De afrekening voor al uw aankopen krijgt u pas de volgende
maand. 6% (rekening houdend met de hierboven vermelde
minima) van het verschuldigde saldo wordt dan automatisch
van uw zichtrekening gedebiteerd. Niet het volledige bedrag
dus. Op dat ogenblik hebt u al de tijd om te beslissen of u uw
rekening in een keer wilt aanzuiveren of gespreid wilt terugbetalen.

16 Op voorwaarde dat u onmiddellijk naar Card Stop belt op het nummer 070 344 344 en binnen 24 uur aangifte doet bij de politie.
17 Vraag naar de voorwaarden van de verzekeringspolissen (franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.) in uw kantoor of raadpleeg ze op
www.belfius.be. De algemene voorwaarden en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de commerciële brochures.
De aan de kredietkaarten verbonden verzekeringen zijn collectieve verzekeringen die Belfius Bank NV heeft afgesloten bij AIG Europe Limited, vennootschap naar
Engels recht, Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0847.622.919, behalve de verzekering “Bijstand”, die een collectieve verzekering is die Belfius Bank NV heeft afgesloten bij B.V.I.H. Mondial Assistance NV, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel – RPR Brussel 0422.348.688 – FSMA
nr. 0947.
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Kredietopening – Comfortline
Comfortline is een kredietopening van onbepaalde duur waarmee u permanent over liquide middelen beschikt
doordat u uw beleggingen – zowel beleggings- als verzekeringsproducten – in pand geeft. U hebt dus het voordeel van een permanente geldreserve, terwijl u uw kapitaal ongemoeid kunt laten18. Bovendien bepaalt u zelf in
welk tempo u terugbetaalt.

Bedrag en looptijd
Comfortline is een kredietopening van onbepaalde duur die u
een oplossing biedt voor uitgaven van 2 500 tot 250 000 euro
(500 000 euro onder bepaalde voorwaarden). Het gaat om een
financiële reserve die permanent te uwer beschikking staat.

Voorbeeld: voor een Comfortline (kredietopening voor
onbepaalde duur), een JKP van 7,07 %, een varia-

bele debetrente van 6,99 %.

U beschikt over een Comfortline van 50 000 euro
Uw effectief saldo op
01/01/2015

Rente
Comfortline is een krediet waarvan de debetrente kan stijgen
of dalen. Het JKP (jaarlijks kostenpercentage) geeft de totale
kostprijs van het krediet weer, dus niet alleen de debetrentevoet maar ook alle andere kosten die te maken hebben met het
krediet. Het is een jaarlijks percentage van het kredietbedrag
en de berekening ervan is bij Koninklijk Besluit vastgelegd.
De dossierkosten bij de opening van het krediet zijn eveneens
inbegrepen in het JKP.
Het JKP kan variëren afhankelijk van het bedrag van de kredietopening. De rente wordt dagelijks berekend en op de eerste van elke maand in mindering gebracht van het saldo van de
Comfortline. U betaalt enkel rente op het effectief opgenomen
bedrag. De huidige tarieven staan vermeld in de fiche “Rentevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten”.

Uw beschikbaar bedrag
op 01/01/2015

-10 000 EUR
+40 000 EUR

10/01/2015

Uw storting

+5 000 EUR

20/01/2015

Uw opvraging

-17 000 EUR

25/01/2015

Uw opvraging

-20 000 EUR

01/02/2015

Uw maandelijkse interest

-100,75 EUR

Uw effectief saldo op
02/02/2015

-42 100,80 EUR

Uw beschikbaar bedrag op
02/02/2015

+7 899,25 EUR

Terugbetaling
Met Comfortline beheert u vrij uw financiële reserve. U bepaalt
zelf het bedrag dat u wenst op te nemen en het tempo waarin
u terugbetaalt. Enkel de maandelijkse interest die verschuldigd
is op de opgenomen bedragen wordt maandelijks terugbetaald.
U betaalt geen enkele vergoeding bij vervroegde terugbetalingen. Het enige wat u wettelijk verplicht bent te doen, is uw
kredietlijn om de 12 maanden volledig aan te zuiveren als de
kredietopening lager is dan of gelijk is aan 3 000 euro en één
keer om de 60 maanden als de kredietopening groter is dan
3 000 euro. De nulstellingstermijn is afhankelijk van het bedrag
van het toegekende krediet.
18 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
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Waarborgen
Dankzij Comfortline kunt u als u behoefte hebt aan liquide
middelen uw beleggingsportefeuille ongemoeid laten. Uw
portefeuille wordt in pand gegeven voor uw Comfortlinekredietopening en u kunt er de interest op blijven innen. De
waarborgen die worden gebruikt voor een Comfortline kunnen uiteenlopende vormen aannemen: kasbons, obligaties,
aandelen, beveks, verzekeringsbons, beleggingsrekeningen,
levensverzekeringspolissen enz.

Gebruik en raadpleging
Comfortline is zeer gebruiksvriendelijk. Zo kunt u uw saldo
raadplegen, opvragingen doen en overschrijvingen uitvoeren.
Dankzij Belfius Direct Phone, ComfortBanking en Belfius Direct
Net beheert u uw kredietopening waar en wanneer het u het
best past.

Gevolgen van niet-betaling
Zie achteraan in dit document.

Voor een individuele offerte kunt u terecht in een
van onze Belfius Bank-kantoren.
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Kredietopening – Budgetkrediet
Definitie
• Kredietopening van onbepaalde duur in de vorm van een
geoorloofde debetstand op de zichtrekening, terugbetaalbaar binnen een termijn van maximaal 3 maanden19.
• Debetfaciliteit gekoppeld aan de zichtrekening, die de mogelijkheid biedt onder nul te gaan op de rekening.

Voorbeeld: voor een Budgetkrediet (kredietopening van

onbepaalde duur in de vorm van een geoorloofde
debetstand op de zichtrekening) en een JKP van
10,50 % (is gelijk aan een variabele debetrente).
U hebt een Budgetkrediet (geoorloofde debetstand op de
zichtrekening) van 1 240 euro

Bedrag en looptijd
• Kredietopening voor onbepaalde duur (geoorloofde debetstand), terugbetaalbaar binnen 3 maanden.
• 250 euro, 625 euro of 1 240 euro.
• Onbepaalde duur.

Rente
• Debetrente kan stijgen of dalen binnen de limieten van het
wettelijk maximaal JKP.
• JKP (jaarlijks kostenpercentage) geeft de totale kostprijs
van het krediet weer, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis berekend op een manier die bij Koninklijk Besluit is
vastgelegd.
• Interest wordt driemaandelijks afgerekend via de zichtrekening.
• Tarieven zijn vermeld in de fiche “Rentevoeten en tarieven
geldig voor de privéklanten”.

Terugbetaling
• Debetinterest: enkel op het effectief opgenomen bedrag in
debet of op het debetsaldo en trimestrieel afgerekend via de
zichtrekening.
• Kapitaal: vrije terugbetaling + de zichtrekening mag maximaal drie maanden ononderbroken in debet blijven staan.
Een debetsaldo moet dus minstens om de 3 maanden aangezuiverd worden.

Uw effectief saldo op
01/01/2015

-1 089,30 EUR

Uw beschikbaar bedrag
op 01/01/2015

150,70 EUR
21/01/2015

Uw opvraging
Bancontact/Mister Cash

- 50 EUR

- 1 139,30 EUR

02/02/2015

Overschrijving in
uw voordeel 
100 EUR

- 1 039,30 EUR

23/03/2015

Uw aankoop

- 6 EUR

- 1 045,30 EUR

27/03/2015

Uw tankbeurt

- 75 EUR

-1 120,30 EUR

27/03/2015

Uw opvraging
Bancontact/Mister Cash

- 20 EUR

- 1 140,30 EUR

01/04/2015

Uw kwartaalinterest

- 27,82 EUR
Uw effectief saldo
op 02/04/2015

- 1 168,12 EUR
Uw beschikbaar bedrag
op 02/04/2015

71,88 EUR

Gevolgen van niet-betaling
Zie achteraan in dit document.

19 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
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Kredietopening –
Budgetkrediet Comfort
Dankzij het budgetkrediet Comfort beschikt u steeds over een financiële reserve. Het gebruik en de terugbetaling zijn heel eenvoudig en u betaalt enkel wanneer u er gebruik van maakt.

Bedrag en looptijd
Een Budgetkrediet Comfort is een kredietopening van onbepaalde duur, terugbetaalbaar binnen een termijn van maximaal
1 maand, die u een oplossing biedt voor uitgaven van 250 tot
1 250 euro (per schijf van 250 euro) die het beschikbare saldo
op uw zichtrekening overschrijden20. U beschikt permanent
over deze financiële reserve, want het krediet wordt voor
onbepaalde tijd toegekend. Dit betekent dat uw contract geldig
blijft zolang geen van beide partijen het beëindigt. U hoeft dus
geen enkele formaliteit te vervullen wanneer u voor nieuwe
kosten komt te staan en uw Budgetkrediet Comfort wenst te
gebruiken.

Rente
De debetrente van het Budgetkrediet Comfort kan stijgen of
dalen. Het JKP (jaarlijks kostenpercentage) geeft de totale
kostprijs van het krediet weer, dus niet alleen de debetrentevoet, maar ook alle andere kosten die met het krediet te maken
hebben. Het is uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van
het kredietbedrag en wordt berekend op een manier die bij
Koninklijk Besluit is vastgelegd.
De huidige tarieven zijn vermeld in de fiche “Rentevoeten en
tarieven geldig voor de privéklanten”.

(kredietopening van onbepaalde duur in de vorm van een
geoorloofde debetstand op de zichtrekening) en een
JKP van 10,50 % (is gelijk aan een variabele debetrente).
Voorbeeld: voor een Budgetkrediet Comfort

U hebt een Budgetkrediet Comfort van 1 240 euro
Uw effectief saldo op
01/02/2015

-549,28 EUR

Uw beschikbaar bedrag op
01/02/2015

+690,72 EUR

10/02/2015

Overschrijving in
uw voordeel 
100 EUR

-449,28 EUR

28/02/2015

Uw terugbetaling van
uw budgetkrediet

449,28 EUR

+449,28 EUR

01/03/2015

Uw maandelijkse
interesten
Uw effectief saldo
op 02/03/2015
Uw beschikbaar bedrag
op 02/03/2015

-6,57 EUR
-6,57 EUR
+1 233,43 EUR

Terugbetaling
U betaalt enkel interest op het effectief opgenomen bedrag.
De debetinteresten worden driemaandelijks afgerekend via
de zichtrekening. Er zijn geen dossierkosten of kosten voor de
toekenning van het krediet.

Gevolgen van niet-betaling

Voor een individuele offerte kunt u terecht in een
van onze Belfius Bank-kantoren.

Zie achteraan in dit document.

20 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
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Gevolgen van niet-terugbetaling
De nalatigheidsinterestvoet is gelijk aan de laatst toegepaste
debetrentevoet, verhoogd met een coëfficiënt van 10 %. Deze
nalatigheidsinterest is verschuldigd op het niet-betaalde saldo.

In geval van ontbinding van de overeenkomst of verval van de
termijn wegens niet-naleving van de verbintenissen door de
klant zal deze het volgende verschuldigd zijn:

De aanmanings- of ingebrekestellingskosten worden forfaitair
vastgesteld op 7,50 euro. Die worden nog vermeerderd met de
portokosten.

• het verschuldigde blijvende saldo en het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet;
• de nalatigheidsinterest;
• 10 % op de schijf van het verschuldigde blijvende saldo
onder 7 500 euro en 5 % op de schijf van het verschuldigd
blijvend saldo boven 7 500 euro.

De kredietovereenkomst zal van rechtswege ontbonden worden indien:
• er minstens 2 termijnen, of een bedrag van 20 % van de
totale terug te betalen som niet betaald zijn; én
• men 1 maand na aangetekende ingebrekestelling deze verplichting tot terugbetaling niet is nagekomen.

Elke overschrijding van de kredietopening is verboden en moet
onmiddellijk worden aangezuiverd. Indien de consument zijn
verplichtingen niet nakomt 1 maand na het verzenden van
een aangetekende ingebrekestelling wordt de kredietopening
opgezegd.
De kredietovereenkomst zal geregistreerd worden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. De kredietnemer heeft
het recht deze gegevens te consulteren en te verbeteren.

Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB –
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A - 04/2015

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

