Autofinanciering
KREDIETEN

Op weg naar de auto
van uw dromen

Autofinanciering
Eenvoudig
en efficiënt

2 Kredieten

De kortste weg
naar uw nieuwe wagen
Denkt u aan een
nieuwe wagen?

Kies dan in uw kantoor voor een
Autofinanciering(1) op maat van uw
persoonlijke behoeftes en terug
betaalmogelijkheden.
Omdat u de terugbetaling spreidt
over een langere termijn dan bij
onmiddellijke contante betaling
bij aankoop, blijft uw budget in
evenwicht. Bovendien hoeft u uw
spaargeld niet aan te spreken of
de investering uit te stellen.

Let op, geld lenen
kost ook geld
Er bestaat een
oplossing zonder dat
u uw spaargeld moet
aanspreken

|| De Autofinanciering is een
Lening op afbetaling bestemd
voor de aankoop van nieuwe
wagens, tweedehandswagens (zonder maximumleeftijd) en andere
voertuigen zoals bestelwagens,
mobilhomes of motorfietsen.

(1) Autofinanciering: kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit NV, kredietgever, Ravensteinstraat 60,
B-1000 Brussel, RPR Brussel, btw BE0445.781.316, dochteronderneming van BNP
Paribas Fortis NV. Kredietagent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000
Brussel, RPR Brussel, btwBE 0403.199.702.

Autofinanciering 3

Autofinanciering
Eenvoudig en efficiënt

|| Een Autofinanciering kan
vanaf 1.250 EUR, er is geen
maximumbedrag.
|| U betaalt maandelijks een vaste
som af.
|| De looptijd varieert tussen 12 en
120 maanden, afhankelijk van het
geleende bedrag.
|| Het Jaarlijks Kostenpercentage
(JKP) varieert volgens het ontleende
bedrag, de looptijd en het doel van
het krediet.

Aantrekkelijke
tarieven

|| U financiert tweedehandswagens
jonger dan 2 jaar en directiewagens
jonger dan 1 jaar tegen dezelfde
voorwaarden als nieuwe wagens.

Zorg voor het milieu als
leidmotief
|| Bij BNP Paribas Fortis dragen
we de zorg voor het milieu hoog
in het vaandel. Daarom geniet u
een extra voordelige rentevoet
voor financieringen van nieuwe,
milieuvriendelijke wagens met CO2label A of B.
|| U betaalt geen dossierkosten.

4 Kredieten

Het ballonkrediet,
een interessant
alternatief

Een extra airbag voor uw budget
Bij nieuwe wagens kunt u kiezen voor
het Ballonkrediet(2), een financiering
met een verhoogde laatste maandelijkse terugbetaling. In dat geval
betaalt u een deel van het kapitaal
pas terug op het einde van het krediet.
Daardoor liggen de maandaflossingen
heel wat lager dan bij een klassieke
autofinanciering.
U bepaalt de laatste tetugbetaling
zelf: u hebt de keuze tussen 30 of 50%
van het ontleende kapitaal.

Het Ballonkrediet is een Lening
op afbetaling, enkel bestemd voor
nieuwe wagens
Het Ballonkrediet is een Lening op
afbetaling, enkel bestemd voor nieuwe
wagens.
Minimumbedrag: 5.000 EUR, geen
maximumbedrag. Terugbetaling binnen de 24 of 48 maanden naargelang
de gekozen formule. Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) varieert volgens
het ontleende bedrag, de looptijd en
het doel van het krediet.

(2) Ballonkrediet: kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit NV, kredietgever, Ravensteinstraat 60,
B-1000 Brussel, RPR Brussel, btw BE 0445.781.316, dochteronderneming van BNP
Paribas Fortis NV. Kredietagent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000
Brussel, RPR Brussel, btw BE 0403.199.702.
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Autofinanciering
Eenvoudig en efficiënt

Een helder en duidelijk

terugbetalingsplan
U betaalt uw eerste maandaflossing
30 dagen na het vrijmaken van de
fondsen. Er is geen voorschot vereist. Het bedrag van de maandaflossing kent u van bij de start van uw
financiering tot op de cent. Zo komt
u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

U kruipt meteen
achter het stuur!
Voordeeltarief voor
milieuvriendelijke
wagens

Om uw Autofinanciering aan te
vragen, hebt u enkel de bestelbon
of factuur en uw laatste loonfiche(s)
nodig. Om het voordeeltarief voor een
milieuvriendelijke wagen te genieten is ook het attest “schone wagen”
vereist. Zodra u ons het ondertekende
leveringsbewijs voorlegt, krijgt u het
geld ter beschikking.
U bent ook onmiddellijk 100% eigenaar van de wagen: in tegenstelling
tot leasing of verkoop op afbetaling
dient u niet eerst een bepaald bedrag
of percentage van de aankoopprijs
te betalen.

6 Kredieten

Uw eerste maandaflossing
30 dagen na het vrijmaken
van de fondsen
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Meer
veiligheid
voor iedereen

Financier

tot 110% van de aankoopwaarde!
Voor nieuwe wagens en directie
wagens jonger dan 1 jaar kunt u
tot 110% van de aankoopwaarde
ontlenen. Handig om bijvoorbeeld
uw autoverzekering en de belasting
op de inverkeerstelling te
betalen.

De autoverzekering
mee gefinancierd

8 Kredieten

Uw tweede

reservewiel
We raden u aan om uw gezin te
beschermen tegen de financiële
gevolgen van gebeurtenissen die u
vaak niet zelf in de hand heeft.
De Verzekering lening op
afbetaling(3) neemt de integrale
terugbetaling van de overblijvende
schuld voor haar rekening indien
u zou overlijden tijdens de looptijd
van uw krediet.

Uw bescherming tegen
de risico's van het leven
Wanneer u (volledig) arbeidsongeschikt zou worden, worden de
maandaflossingen van uw krediet
en de premies voor deze verzekering ten laste genomen, en dit
zolang u arbeidsongeschikt blijft.
Zo behoedt u uw gezin voor financiële problemen.

(3) De Verzekering lening op afbetaling is een collectief verzekeringscontract bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel - RPR Brussel
- btw BE 0404.494.849 dat wordt gesloten door Alpha Credit nv, met zetel Ravensteinstraat 60, B-1000 Brussel, RPR Brussel - btw BE 0445.781.316, dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA,
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent
van AG Insurance nv..
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Meer veiligheid
voor iedereen

Het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto in onze Autoverzekering(4)
dekt dan weer alle schade aan derden
of aan uw passagiers wanneer u met
uw auto een ongeval veroorzaakt.
Uiteraard wenst u ook uw investering
zelf veilig te stellen...dat kan!
Met onze Omnium verzekering als
aanvulling op uw B.A. Auto, gaat u

Rij met een gerust hart
gerust de baan op, want alle schade
aan uw eigen voertuig, ongeacht of u
ervan aan de basis ligt, wordt dan ook
verzekerd.
Met een vrije keuze uit een waaier aan
vrijstellingen (= het bedrag dat u zelf
ten laste neemt bij schade).

(4) B.A. Auto is een product van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, RPR Brussel, btw BE 0404.494.849 dat wordt aangeboden door BNP Paribas
Fortis NV, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14,
1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.
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Meer
weten?

Alles weten

over de Autofinanciering
Een krediet neemt
u niet zomaar

Om uw Autofinanciering
aan te vragen

Vandaar dat we u uitnodigen om
vrijblijvend een simulatie van uw
terugbetalingsplan op te maken. U
verbindt zich tot niets maar krijgt
de cijfers zwart op wit.
|| maak een afspraak in één van
onze kantoren;
|| bel ons op tel. 02 762 60 00 (van
maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur
en op zaterdag van 9 tot 17 uur);
|| surf naar www.bnpparibasfortis.be.
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BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)

Made in BNP Paribas • Media Processing

Advies?
Informatie?
Verrichtingen?

Bel ons op tel. 02 762 60 00
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
Surf mobiel naar
bnpparibasfortis.be/easybanking
GSM

(alle dagen, 24 u. op 24)

BNP Paribas Fortis is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de
FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden
verzekeringsagent van AG Insurance nv.
BNP Paribas Fortis biedt de verzekeringsproducten van AG Insurance aan.

BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0403.199.702
FSMA-nr. 25.879 A

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0404.494.849
www.aginsurance.be
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