Lening
op afbetaling
kredieten

Een
krediet

voor uw projecten,
voor uw dromen

Het kan al vanaf
1.250 EUR

BNP Paribas Fortis vindt u altijd een
Lening op afbetaling op maat van
uw persoonlijke behoeften en terugbetalingsmogelijkheden. Het kan al voor
bedragen vanaf 1.250 EUR. Doordat
u de terugbetaling spreidt over een
langere termijn, blijft uw budget makkelijker in evenwicht.

Vertel ons uw project,
wij helpen u met het nodige geld

Een passend krediet is de snelste weg
naar de realisatie van uw dromen
Zo’n krediet kan afgesloten worden
voor bijvoorbeeld:

Voor elke behoefte
een krediet dat bij u past

U plant een belangrijke aankoop of
u wordt geconfronteerd met een
onverwachte uitgave?

Let op, geld lenen
kost ook geld
En u beschikt niet meteen over de
nodige fondsen. Of u spreekt uw
spaarmiddelen liever niet aan? Bij
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Een lening op afbetaling kan
met of zonder object
|| de aankoop van een goed (een
auto, een interieur maar evengoed
bouwmaterialen …);
|| de betaling van een dienst
(tuinaanleg, renovatiewerken,
herstellingswerken …).

Een Lening op afbetaling hoeft trouwens niet altijd een tastbaar doel te
hebben zoals een auto of een nieuw
dak. Het kan ook gaan om minder
materiële zaken zoals de betaling
van successierechten.
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Voor een recente

De
Lening

tweedehandswagen
betaalt u hetzelfde

t arieven en het feit dat u direct voor
de volle 100% eigenaar bent zonder
uw spaargeld te moeten gebruiken.

tarief als voor een
nieuwe auto

Lees alles over de Autofinanciering
en de bijpassende verzekeringen in
de speciale folder Autofinanciering.

op afbetaling

Een huis

renoveren of verfraaien
De Lening op afbetaling is ideaal
voor bijvoorbeeld renovatiewerken
of werken met een energiebesparend doel.
Afhankelijk van het doel van de
lening zijn de belangrijkste:

Een auto

|| het Energiekrediet voor energiebesparende investeringen;

kopen

Bij een
Renovatielening

De Lening op afbetaling is ideaal
voor de aankoop van nieuwe of
tweedehandse wagens (zonder
maximumleeftijd). Ook bestelwagens,
mobilhomes of motorfietsen
komen in aanmerking. Voordelen zijn de aantrekkelijke

Bij een nieuwe wagen
kan tot 110% van de
aankoopwaarde
gefinancierd worden
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kan tot 130% van

|| de Renovatielening voor meer
comfort in huis en tuin en meer
woonplezier.

de aankoopwaarde
gefinancierd worden.

U leest alles over deze kredietformules in de brochure "Het nodige
geld voor uw eigen huis".
Meer weten?
De voormelde brochure en folder
kunt u vragen in elk kantoor van
BNP Paribas Fortis of met een telefoontje naar 02 762 60 00.
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Lenen

in alle zekerheid

U leent

tegen een vast tarief
Elke Lening op afbetaling wordt voor
afgegaan door een simulatie. Zo weet
u tot op de cent hoeveel de totale kost
van het krediet zal bedragen.

U betaalt geen dossierkosten
Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)
varieert naargelang de hoogte van het
ontleende bedrag, de termijn waarop
u zult terugbetalen en het doel van
het krediet.
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Lenen
in alle zekerheid

U kent tot op

de cent uw maandelijkse inspanning
Kiezen op basis van
duidelijke informatie

U leent

bij een betrouwbare partner

Wij berekenen al direct bij de
aanvraag hoeveel u maandelijks
zult betalen.

U kunt op BNP Paribas Fortis rekenen
om samen met u een verantwoorde
oplossing te zoeken.

Op die manier kunt u het krediet precies inschatten en komt u nooit voor
verrassingen te staan. De hele looptijd
lang blijft u hetzelfde bedrag betalen.
Die looptijden liggen trouwens wettelijk vast volgens de hoogte van het
ontleende bedrag.

Een budget in evenwicht
Zo bekijken wij samen met u de gouden regels voor verantwoord lenen
binnen een evenwichtig budget.
Soms spaart u, soms
leent u. Bij elk van die
mogelijkheden advise-

Samen zien wij erop toe dat de aflossing nooit een onoverkomelijke last
kan worden.

ren wij u optimaal

Maximale looptijd

Ontleend bedrag

Maximale looptijd
in maanden

Van 1.250 tot 2.500 EUR

24

Van 2.500,01 tot 3.700 EUR

30

Van 3.700,01 tot 5.600 EUR

36

Van 5.600,01 tot 7.500 EUR

42

Van 7.500,01 tot 10.000 EUR

48

Van 10.000,01 tot 15.000 EUR

60

Van 15.000,01 tot 20.000 EUR

84

Meer dan 20.000 EUR

120
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Een verantwoordelijk krediet
respecteert uw
budget

|| Kies een partner die u een krediet
biedt op maat van uw middelen en
uw behoeften.
|| Leen niet meer dan uw budget kan
dragen maar bouw liefst toch enige
reserve in.
|| Reken zorgvuldig uit welke reserve
u nodig hebt: houd er rekening mee
dat onvoorziene uitgaven roet in het
eten kunnen gooien.
|| Vooraleer systematisch een beroep
te doen op een lening (en hiervoor
interesten te betalen), bekijk eerst of
het niet interessanter is om uw eigen
middelen aan te spreken, uiteraard
indien dit mogelijk is.
|| Beheer het geleende geld zorgvuldig. Een lening is geen extra bron van
inkomsten: u betaalt ervoor.
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Lenen
in alle zekerheid

Een krediet

Een aanrader:

in goede én minder goede dagen
Mensen maken plannen maar de realiteit beslist soms helemaal anders.
Tot de grootste bedreigingen van het
gezinsbudget behoren werkloosheid,
volledige invaliditeit en overlijden.

Een complete dekking tegen overlijden vergt slechts een bescheiden
premie
Doen één of meer van die risico’s zich
voor terwijl er nog kredieten lopen,
dan kan dat ook financieel heel nare
gevolgen hebben. Gelukkig kunt u zich
daartegen wapenen met de juiste verzekeringen. Tegen slechts een bescheiden
premie onderschrijft u een Verzekering
Lening op afbetaling. Die betaalt het
krediet en de verzekeringspremies terug
voor de periode dat u zich in volledige
invaliditeit bevindt (met eigenrisicoperiode van 90 dagen). Bij overlijden lost
deze verzekering het nog openstaande
bedrag van het krediet af.

Met de combinatie
krediet + verzekering blijft uw
budget in evenwicht
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Ook de Werkloosheidsverzekering vergt slechts een
bescheiden premie. Indien
u werkloos zou worden en
u voldoet aan alle voorwaarden, dan betalen wij
gedurende de periode van

de Werkloosheidsverzekering

werkloosheid, de aflossingen voor uw
krediet samen met uw verzekeringspremies op uw zichtrekening (met een
maximum van 12 tussenkomsten op
de hele looptijd van de lening).

Wij adviseren u

de kredietformule die perfect bij u past
Uw gesprekspartner in uw kantoor
van BNP Paribas Fortis zal u graag
adviseren bij de keuze van de meest
geschikte kredietvorm en tijdens de
hele verdere duur van de lening.

U leent met kennis

van zaken op basis van correcte cijfers
Een gedetailleerd
aanbod

In het kader van onze keuze voor
verantwoord lenen nodigen wij u
graag uit om een simulatie te maken
op maat van uw projecten. Dat kan:
|| door te surfen naar
www.bnpparibasfortis.be/lenen;
|| door een afspraak te maken in
uw BNP Paribas Fortis-kantoor;
|| door te bellen naar tel. 02 762 60 00
(van maandag tot vrijdag van 7 tot
22 u. en op zaterdag van 9 tot 17 u.).
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Advies?
Informatie?
Verrichtingen?

BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor

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

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

Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

Internet

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

GSM

De Verzekering Lening op afbetaling en de Werkloosheidsverzekering zijn producten van AG
Insurance nv, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000
Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849, www.aginsurance.be. BNP Paribas Fortis NV is
ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA nr. 25.879A voor AG Insurance nv.
De Verzekering Lening op afbetaling is facultatief. De
Werkloosheidsverzekering kan worden afgesloten in het
Deze brochure werd gedrukt
kader van een Lening op afbetaling met een minimum
op 100% gerecycleerd
looptijd van 24 maanden (uitgezonderd Ballonkrediet).
Deze verzekering is facultatief.
papier met het
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