TOELICHTING INFORMATIEDOCUMENT

KORTE TERMIJN

FISCAAL EN SOCIAAL KREDIET OP AFBETALING

BONIFISC

DOEL

Verlofgelden bedienden
RSZ op vakantiegeld arbeiders
Eindejaarsgratificatie
Belastingen

Voorafbetaling belastingen

KENMERKEN

Krediet moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden;
vereist opmaak van een nieuw kredietcontract

Jaarlijks hernieuwbaar contract, op basis van
bestaand contract

LOOPTIJD

Min. 6 m.
Max. 12 m.

Min. 8 m.
Max. 12 m.

BEDRAG

Min. 2.500 €
Max. -

Min. 1.500 €
Max. -

RENTEVOET
KOSTEN

Vaste rente tijdens de volledige looptijd

Maandelijks lastenpercentage

Dossierkost
Verwijlrente

Dossierkost (zonder indien hernieuwing)

OPNAME

Eenmalige opname en creditering op rekening klant

Bank zorgt voor tijdige uitvoering
voorafbetaling

TERUGBETALING

Constante mensualiteiten of vaste maandelijkse
kapitaalsdelging met éénmalige interestbetaling.

Constante mensualiteiten (kapitaal en interesten) of door maandelijkse kapitaalsdelgingen
en eenmalige storting van de interesten

Datum 1e betaling:
 standaard 1 maand na de opnamedatum
 of op bepaalde datum naar keuze van de klant

VERVROEGDE TERUGBETALING

Gehele vervroegde terugbetaling toegelaten KMO-wet
dd 21/12/2013 m.b.t. de financiering van kleine en
middelgrote ondernemingen wederbeleggingsvergoeding
in functie van initieel kredietbedrag:
<= 1 Mio Eur: 6 maanden interest
> 1 Mio Eur: op basis van het transparant schema
in de gedragscode

NVT

MOGELIJKHEID TOT COMBINATIE MET OVERHEIDSSTEUN
AANDACHTSPUNT
KLACHTEN

Nee

Nee

De aangeboden oplossing voldoet niet aan Uw verwachtingen?
1. Neem eerst contact op met uw vertrouwde gesprekspartner.
Hij/zij kent u het best. Daarom is hij/zij ook het best geplaatst om samen met u een oplossing uit te zoeken.
2. U gaat niet akkoord met de voorgestelde oplossing?
Neem dan contact op met het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis:
Vul het online aangifteformulier in (www.bnpparibasfortis.be > Suggesties, klachten > online
aangifteformulier), of stuur een brief naar:
BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement (1QA8D)
Warandeberg 3, 1000 Brussel
3. U gaat niet akkoord met de oplossing van het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis?
Leg uw dossier dan schriftelijk voor aan:
OMBUDSFIN

Of regionale kredietbemiddelaars:

Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel
E-mail:
Ombudsman@ombudsfin.be
Tel.: + 32 2 545 77 70

Bent u gedomicilieerd in Vlaanderen, dan kunt
u terecht bij Agentschap Ondernemen
E-mail:
kredietbemiddelaar@agentschapondernemen.
be
Tel.: 0800 20.555
Bent u gedomicilieerd in Brussel, dan
kunt u terecht bij de Gewestelijke
Investeringsmaatschappij voor Brussel
E-mail: info@srib.be
Tel.:+ 32 2 548 22 11

Voorliggend document houdt geenszins een kredietaanbod of kredietbelofte in en wordt u enkel ten informatieve titel verstrekt met het oog op verdere
bespreking van uw kredietaanvraag. Wij wensen u goede ontvangst en blijven ter beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.
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