TOELICHTING INFORMATIEDOCUMENT

KREDIETAANVRAAG
KORTE TERMIJN

KASKREDIET

STRAIGHT LOAN

GEMENGD KREDIET

DOEL

Financiering bedrijfscyclus
(korte termijnbehoeften)

Financiering bedrijfscyclus
(korte termijnbehoeften)

Financiering bedrijfscyclus

Tijdelijke
overbruggingsfinanciering

VOORBEELDEN

• Contante betaling van
leveranciers om zo een korting
bij contante betaling te bekomen
• Betaling van dringende of
onvoorziene uitgaven zonder de
noodzaak tot voorlegging van
bewijsstukken
• Overbrugging van een tijdelijke
kasbehoefte omwille van
toegestaan betalingsuitstel aan
klanten of laattijdige betalingen
vanwege klanten

KENMERKEN

Kredietlijn op de zichtrekening
Financiering tijdelijke thesau
rienoden, met een dagelijkse
aanpassing via debet betalingen
en credit ontvangsten

• Financiering van betalingen aan
leveranciers, aankopen, uitgaven,
overbruggen van betalingsuitstel
aan klanten, enz. indien deze
financieringsnoden een meer
permanent karakter hebben

De gemengde lijn kan
verder met garanties worden
uitgebreid
Zie voorbeelden sublijnen

• Overbruggingsfinanciering bij
aankoopgelegenheid van bv. grond
of gebouw

Straight loan opnames (= trek
kingen), voor een bepaald bedrag,
met een min. opnameduur van 1
maand en max. 1 jaar

Globale kredietlijn, met
sub-limieten kaskrediet,
straight-loanlijnen en/of
bankgaranties

Meerdere trekkingen mogelijk
mits respecteren van min.
opnamebedrag en min. duur

Voorbeeld : een gemengd
krediet van 175.000 Eur met
sublimiet 25.000 Eur voor
kaskrediet, 100.000 Eur voor
straight-loans, 50.000 Eur voor
bankgaranties( 1 of meerdere
mogelijk)
Grotere soepelheid dan bij indi
vidueel gebruik van kaskrediet,
straight loan en bankgarantie
Lager kredietbedrag nodig
dan bij afzonderlijke lijnen
(kostenbesparend)

LOOPTIJD

Bepaalde duur (met eindverval
dag) of onbepaalde duur

Bepaalde duur (met eindvervaldag,
max.1 jaar) of onbepaalde duur

Afbouwplan mogelijk

BEDRAG

Min. 2.500 EUR (of courante
deviezen)
Max.-

Bepaalde duur (met eindverval
dag) of onbepaalde duur
Sublijnen kunnen verschillende
looptijden hebben

Lijn min. 125.000 EUR
(of equivalent in courante
deviezen)
Trekking min. 125.000 EUR

Het minimumbedrag van de
gemengde lijn moet identiek zijn
aan het minimumbedrag van de
sublijn met het hoogste bedrag
Geen maximumbedrag
Sublijnen conform Kaskrediet en
Straight Loan minima

RENTEVOET

Rente = basisrente of prime rate
+ marge
Gebaseerd op de breuk “werkelijk
aantal verlopen dagen/360”

Het bedrag, de duur en de
rentevoet van elk voorschot
zullen, ten laatste om 10u, twee
bankwerkdagen voor de opneming
in onderling akkoord vastgelegd
worden of gebaseerd op Euribor +
marge.

Rente per sublijn

Gebaseerd op de breuk “werkelijk
aantal verlopen dagen/360”

KOSTEN

Kredietopeningsprovisie op
hoogste debetsaldo en min. op
de kredietlijn
of reserveringsprovisie op
het ongebruikte deel van de
kredietlijn
Interesten en provisies worden
trimestrieel geïnd
Overschrijdingsvergoeding als
de kredietlijn is overschreden
Dossierkosten bij bevestiging
kredietlijn

Kredietopeningsprovisie op
plafond van de lijn

Kredietopeningsprovisie op
plafond gemengde lijn

of reserveringsprovisie op
niet-gebruikte deel van de
kredietlijn

of reserveringsprovisie op het
ongebruikte bedrag binnen de
gemengde lijn

Trimestrieel betaalbaar

Trimestrieel betaalbaar

Interesten betaalbaar op einde
van de trekking

Overschrijdingsvergoeding
als de kredietlijn wordt
overschreden

Trekkingskosten, betaald
op hetzelfde moment als de
intrestbetalingen

Dossierkosten bij bevestiging
kredietlijn

Dossierkosten bij bevestiging van
de kredietlijn

OPNAME

Flexibele opname, zonder
formaliteiten, binnen de
toegestane limiet

Flexibele opname, maar voor een
min. duur 1 maand

Flexibele opnames zonder
formaliteiten, binnen de
toegestane limieten van de
sublijnen

TERUGBETALING

Flexibele terugbetaling, via
inkomende bedragen op rekening

Terugbetaling bij vervaldag
trekking

Conform aan eigenschappen van
de onderliggende sublijnen

VERVROEGDE
TERUGBETALING

Geheel of gedeeltelijk

MOGELIJKHEID TOT
COMBINATIE MET
OVERHEIDSSTEUN

http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen

INFO OVER ZEKERHEDEN

http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden

www.financieringvanondernemingen.be

AANDACHTSPUNT

Hoge kostprijs bij permanent
gebruik

Rentezekerheid beperkt tot duur
van de trekking

Zie aandachtspunten van de
sublijnen

Basisrente is wijzigbaar tijdens
looptijd
Een permanente aanwending
van het kaskrediet, bv ter
financiering van vaste activa
(materieel, e.d.), wordt ten
stelligste afgeraden

KLACHTEN

De aangeboden oplossing voldoet niet aan Uw verwachtingen?

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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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.

