Amsterdam, 10 juni 2016

Europese standaardinformatie
inzake consumptief krediet
Identiteit en contactgegevens van de kredietgever
Kredietgever

Bank ten Cie N.V. (hierna: BtCC)
Adres Herengracht 130
1015 BV Amsterdam

Telefoonnummer

020-6264500

Email

info@banktencate.nl

Webadres

www.banktencate.nl

De woorden in dit document die met een

de ‘Overeenkomst Dienstverlening’

hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis

als kredietovereenkomst.

die daaraan is toegekend in de Voorwaarden
Dienstverlening. De Voorwaarden

Het totale kredietbedrag

Dienstverlening vindt u tevens op de website

De kredietlimiet is het bedrag dat aan

van BtCC onder ‘Documentatie’.

krediet mag worden opgenomen. Het totale

Beschrijving van de
belangrijkste kenmerken
van het kredietproduct

kredietbedrag is afhankelijk van de wens
van de kredietnemer en van de door BtCC
toe te kennen dekkingswaarde van uw
portefeuille. De dekkingswaarde van uw
portefeuille wordt berekend aan de hand

Het soort krediet
Het Krediet op onderpand van Beleggingen
is een doorlopend of tijdelijk krediet waarbij
de financiële instrumenten en liquiditeiten
die u bij BtCC aanhoudt als zekerheid
dienen voor de kosten, rente-, aflossingsen betalingsverplichtingen en waarvan de
maximale hoogte (de kredietlimiet)
afhankelijk is van de door BtCC te bepalen
dekkingswaarde van de portefeuille van
kredietnemer. Indien BtCC akkoord gaat
met een kredietaanvraag wordt een
kredietovereenkomst opgesteld. Indien
BtCC het krediet als ‘kortlopend’
kwalificeert, hetgeen inhoudt een krediet
van minder dan € 25.000 of een krediet met
een looptijd korter dan dertig (30)

van de beurswaarden van uw financiële
instrumenten en eventueel aanwezige
liquiditeiten. BtCC kan een maximum
hoogte van het krediet vaststellen die
lager is dan op grond van de maximale
dekkingsgraad mogelijk zou zijn.
De voorwaarden voor kredietopneming
Er dient een Overeenkomst Dienstverlening
te zijn gesloten tussen u en BtCC. Voor
kredieten vanaf € 25.000 of met een
looptijd van minimaal dertig (30)
kalenderdagen dient een aparte
kredietovereenkomst te zijn gesloten. U
neemt krediet op wanneer u geld opneemt
en daardoor een debetsaldo ontstaat op uw
Rekening.

kalenderdagen, wordt in beginsel geen
aparte kredietovereenkomst opgesteld.
Voor een kortlopend krediet geldt
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De duur van de overeenkomst

De debetrentevoet van BtCC bestaat uit de

De Overeenkomst Dienstverlening (lees:

volgende onderdelen:

de kredietovereenkomst) wordt aangegaan

- Kosten die BtCC zelf moet maken om

voor onbepaalde tijd. Voor kredieten vanaf

geld in te kopen;

€ 25.000 of met een looptijd van minimaal

- Kredietrisico;

dertig (30) kalenderdagen wordt een aparte

- Kosten voor de bedrijfsvoering;

kredietovereenkomst gesloten, waarin een

- Winstopslag.

einddatum kan worden opgenomen.
Een wijziging van één of meer van deze
Betalingstermijnen

onderdelen kan ertoe leiden dat de rente

Als uw Rekening een debetsaldo heeft,

wordt gewijzigd. Van rentewijzigingen

betaalt u debetrente. Deze rente betaalt u

wordt u op de hoogte gesteld via de website

per kwartaal achteraf en wordt in het begin

van de bank.

van het nieuwe kwartaal van uw rekening
afgeschreven. U hoeft het effectenkrediet

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

niet af te lossen tijdens de looptijd.

Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als
jaarlijks percentage van het totale

Gevraagde zekerheden

kredietbedrag. Het jaarlijks

Er wordt een eerste pandrecht gevestigd

kostenpercentage komt neer op de

ten gunste van BtCC op de financiële

rentekosten over het opgenomen krediet.

instrumenten en liquiditeiten in uw
portefeuille en op de vorderingen van

Is het, met het oog op het verkrijgen

kredietnemer op BtCC. Dit betekent dat uw

van het krediet, in voorkomend geval

financiële instrumenten uiteindelijk door

op de geadverteerde voorwaarden,

BtCC kunnen worden verkocht als u meer

verplicht om

leent dan afgesproken.

- Een verzekering ter waarborging van het

Kosten van het krediet

- Een andere nevendienst af te nemen?

De debetrentevoet die van toepassing is

Neen.

krediet af te nemen, of

op de kredietovereenkomst
Debetrentevoet bestaat uit de minimum

Is het aanhouden van één of meer

biedrente die door de Europese Centrale

rekeningen vereist voor de boeking

Bank wordt gepubliceerd, vermeerderd met

van zowel betalingen als

een opslag van 2,95%. De debetrentevoet is

kredietopnemingen?

variabel en kan worden gewijzigd. De

Er dient een Overeenkomst Dienstverlening

debetrente wordt op dagbasis berekend en

te zijn gesloten waardoor u tenminste één

wordt na ieder kwartaal van de rekening

Rekening bij BtCC aanhoudt waarop

van kredietnemer afgeschreven. De

betalingen en ontvangst uit hoofde van,

minimum debetrente bedraagt 2,95%.

voor zover relevant, krediet worden
uitgevoerd.
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Zijn er eventuele andere kosten

Het is ook mogelijk met onmiddellijke

die voortvloeien uit de

ingang de kredietfaciliteit te beëindigen.

kredietovereenkomst?
Er worden geen kosten in rekening

Vervroegde aflossing

gebracht voor het aanvragen of verkrijgen

U kunt het krediet altijd geheel of

van het krediet. Voor het aanhouden van

gedeeltelijk aflossen, zonder dat daarvoor

het krediet zijn de kosten gelijk aan de in

kosten en/of boetes in rekening worden

rekening gebrachte debetrente.

gebracht.

Kosten in het geval van

Raadpleging van een gegevensbank

betalingsachterstand

BtCC kan uw kredietwaardigheid toetsen bij

Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u

het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als

hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en

kredietgever stelt BtCC u onverwijld en

kredietverkrijging bemoeilijken.

zonder kosten in kennis van het resultaat
van de raadpleging van een gegevensbank,

Als u meer heeft geleend dan de op dat

indien een kredietaanvraag op basis van

moment geldende kredietlimiet, dan is er

een dergelijke raadpleging is verworpen.

sprake van een kredietoverschrijding. Bij

Het voorgaande is niet van toepassing

een kredietoverschrijding worden geen

indien het verstrekken van dergelijke

kosten in rekening gebracht behalve de

informatie op grond van communautaire

debetrente.

wetgeving verboden is of indruist tegen de
doelstelling van de openbare orde of de

De overschrijding (het tekort) moet u

openbare veiligheid.

binnen vijf (5) werkdagen aanvullen. Als u
dit niet doet kan BtCC (een gedeelte van)

Recht op ontwerpkredietovereenkomst

uw portefeuille verkopen totdat het tekort

U hebt het recht om op verzoek een

is opgeheven. Houdt u rekening met een

exemplaar van de ontwerpkrediet-

koersverlies als wij posities moeten sluiten

overeenkomst te verkrijgen. Deze bepaling

en/of uw financiële instrumenten moeten

is niet van toepassing indien de aanbieder

verkopen. Er kan ook provisie verschuldigd

van krediet ten tijde van het verzoek niet

zijn bij het doen van verkooptransacties om

voornemens is de overeenkomst met u aan

de kredietoverschrijding ongedaan te

te gaan.

maken.

Overige juridische aspecten
die van belang zijn
Herroepingsrecht
U heeft tot 14 kalenderdagen na het
afsluiten van uw krediet het recht de
kredietovereenkomst te herroepen.
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Aanvullende gegevens
die van belang zijn
Buitengerechtelijke procedures
BtCC heeft een klachtenprocedure,
opgenomen in artikel 32 van de
Voorwaarden Dienstverlening. Indien u een
klacht heeft over de Dienstverlening van
BtCC kunt u deze klacht schriftelijk (niet
per e-mail) indienen bij de directie (postbus
3960, 1001 AT Amsterdam). BtCC neemt uw
klacht in behandeling overeenkomstig
artikel 32 van de Voorwaarden Dienstverlening. Indien de klachtafhandeling door
BtCC niet tot een voor u bevredigende
oplossing heeft geleid, kunt u zich wenden
tot het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (kiFiD),
Postbus 93257
2509 AG Den Haag,
Telefoon: 070-3338999,
Website: www.kifid.nl

Bank ten Cate & Cie N.V.,
Amsterdam
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