Voorwaarden
Kwartaallimiet

De voorwaarden

Het gebruik

1 Samenhang

6 Verplicht positief saldo

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de Kwartaallimiet
sluit u een overeenkomst voor onbepaalde tijd met ING. Bij
deze overeenkomst horen de Voorwaarden Kwartaallimiet.
1.2 Daarnaast gelden voor deze overeenkomst de
Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden
Betaalrekening, behalve op punten waar de Voorwaarden
Kwartaallimiet afwijken.

Het product
2 Kwartaallimiet

2.1 Met een Kwartaallimiet kunt u rood staan op uw
Betaalrekening met toestemming van ING.
2.2 U kunt rood staan tot een bepaald bedrag dat ING met
u afspreekt: de limiet.
2.3 De maximale hoogte van de limiet hangt onder meer af
van de maandelijkse bijschrijvingen op uw Betaalrekening.
ING stelt voor de hoogte van de limiet de normen vast.
2.4 ING voert uw betaalopdrachten uit als ze de limiet niet
overschrijden.

3 Rekeninghouder

U kunt alleen een Kwartaallimiet krijgen als:
- de Betaalrekening particulieren waarop u de
Kwartaallimiet aanvraagt minimaal 3 maanden geleden
is geopend,
- de laatste 3 maanden minimaal een gemiddeld salaris
van 500 euro op de Betaalrekening is bijgeschreven,
- u 18 jaar of ouder bent.

4 Rente

4.1 Als u gebruikmaakt van uw Kwartaallimiet, dan betaalt
u rente. De actuele debetrente vindt u op ing.nl.
4.2 U betaalt alleen debetrente over het bedrag dat u rood
staat.
4.3 Hoe wij de debetrente berekenen, kunt u vinden in het
Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren.

De aanvraag

225151 0818

5 Toetsing

5.1 Als u een Kwartaallimiet aanvraagt, mag ING uw
aanvraag toetsen aan dat wat bij het Bureau Krediet
Registratie (BKR) over u geregistreerd is.
5.2 U kunt van uw Kwartaallimiet gebruikmaken als ING
uw aanvraag heeft goedgekeurd.
5.3 Indien uw aanvraag wordt afgewezen op basis van
BKR-gegevens, dan wordt u hierover geïnformeerd.
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U moet ervoor zorgen dat u gedurende één volledige
werkdag per drie maanden een positief saldo op uw
Betaalrekening heeft. U mag altijd boetevrij aflossen.

7 Te veel rood staan

7.1 U mag niet meer rood staan dan de limiet.
7.2 Zorg daarom voor voldoende bestedingsruimte op uw
Betaalrekening voor kosten, tarieven en andere bedragen
die ING in rekening brengt voor door u afgenomen
producten en diensten.
7.3 Overschrijdt u het totale kredietbedrag, dan bent u in
verzuim. U hoeft daarvoor niet in gebreke te worden gesteld.
7.4 Voor het gedeelte van de overschrijding van uw limiet
staat u rood zonder toestemming van ING. De kosten voor
rood staan zonder toestemming van ING kunt u nalezen in
het Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren.

8 Opzeggen

8.1 U kunt uw Kwartaallimiet altijd kosteloos opzeggen.
8.2 U kunt uw Kwartaallimiet schriftelijk, telefonisch of via
internet opzeggen.

9 Direct opeisen

In sommige gevallen mag ING het tekort op uw
Betaalrekening onmiddellijk opeisen. Dat mag bijvoorbeeld
in deze situaties:
- U heeft niet gedurende één volledige werkdag per drie
maanden een positief saldo op uw Betaalrekening gehad.
- Uw Betaalrekening wordt opgeheven.
- U wordt failliet verklaard.
- U komt in de wettelijke schuldsanering terecht.
- U wordt onder curatele gesteld.
- Uw vermogen wordt onder bewind gesteld.
- U heeft ING onjuiste informatie verstrekt.
- U overlijdt.
- De limiet is te hoog, gezien uw financiële situatie.
ING bepaalt wanneer dit het geval is.

Wijzigingen
10 De limiet

10.1 ING mag de limiet naar beneden aanpassen.
Wij laten u dat weten.
10.2 Als u zelf de limiet wilt laten aanpassen, kunt u
hiervoor een aanvraag doen.

11 Financiële situatie

Als uw financiële situatie verandert terwijl u een
Kwartaallimiet heeft, stel ING daar dan van op de hoogte.
Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw Kwartaallimiet.

12 Rentewijzigingen

De rente van het Kwartaallimiet is variabel en op jaarbasis.
Dit betekent dat ING op ieder moment de rente kan
verhogen of verlagen. Hierbij kijkt ING naar verschillende
factoren. Bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt, de kosten en de concurrentiepositie van
ING op de markt van leningen. Een rentedaling hoeft ING
niet vooraf aan te kondigen. Een rentestijging kondigt ING
minimaal 2 weken voor de wijzigingsdatum aan.

Definities
Bestedingsruimte

Het saldo op uw Betaalrekening met daarvan afgetrokken
(of daarbij opgeteld) de bedragen die zijn gereserveerd.
Plus de ruimte binnen uw bestedingslimiet.

Betaalrekening

Een Betaalrekening waarop het saldo in euro’s wordt
aangehouden en die u nodig heeft om van de betaal
diensten van ING gebruik te kunnen maken. Een
Betaalrekening kan staan op naam van één of twee
rekeninghouders.

Kostenoverzicht

De brochure ‘Kostenoverzicht ING betaalproducten
particulieren’. U vindt het Kostenoverzicht op ing.nl.

Kwartaallimiet

Een product van ING, waarmee u rood kunt staan op
uw Betaalrekening met toestemming van ING. In de
overeenkomst Kwartaallimiet staat tot welk bedrag u
rood mag staan: dat is uw bestedingslimiet.

Overeenkomst

Een overeenkomst die u sluit met ING, bijvoorbeeld de
Overeenkomst Betaalrekening.

Rood staan

Een negatief saldo hebben op de Betaalrekening. U kunt
rood staan met en zonder toestemming.

Werkdag

Een dag waarop ING betaalopdrachten uitvoert. Niet alle
dagen waarop een ING-kantoor open is, zijn een werkdag.
De zaterdag en de zondag zijn in ieder geval geen werkdag.
Meer informatie over werkdagen vindt u op ing.nl.
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Rekenvoorbeelden van de kosten van het krediet
Totale

Variabele

Andere kosten

Jaarlijks

kredietbedrag (limiet)

debetrentevoet

van het krediet

Kostenpercentage (JKP)

€

500

12,9%

€ 4,65

17,1%

€ 1.000

12,9%

€ 4,65

15,0%

€ 1.500

12,9%

€ 4,65

14,3%

€ 2.000

12,9%

€ 4,65

13,9%

Toelichting bij de tabel:
Variabele debetrentevoet

Dit is de variabele rente die u voor de lening betaalt,
uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. Deze rente kan
ING dus wijzigen gedurende de duur van het krediet.

Andere kosten van het krediet

Dit zijn de kosten die, naast de rente, deel uitmaken van de
totale kosten van het krediet. Elke drie maanden betaalt u
deze kosten om van het krediet gebruik te kunnen maken.
U kunt een Kwartaallimiet aanvragen als u een
Betaalrekening van ING heeft. Een Betaalrekening is
onderdeel van een pakket. De kosten die in deze tabel
staan, rekent ING een keer per drie maanden achteraf met
u af. De kosten van het OranjePakket zijn meegenomen in
het Jaarlijks Kostenpercentage.

Jaarlijks Kostenpercentage

Dit zijn de totale kosten die u betaalt voor het krediet,
uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale
kredietbedrag.
Voor de berekening van dit percentage gaan wij uit van de
volgende aannames:
− Het totale kredietbedrag wordt onmiddellijk en in één
keer opgenomen en na 3 maanden in één keer afgelost.
− De rente over het krediet wordt maandelijks achteraf
afgeschreven.
− Er wordt tussendoor niet extra afgelost of een nieuwe
opname gedaan.
− De debetrentevoet blijft de hele duur van het contract
gelijk.
− U maakt gebruik van een OranjePakket bij ING.
− De kosten van het OranjePakket blijven de hele duur van
het contract gelijk.
Deze tarieven zijn geldig per 1 augustus 2018. Wijzigingen
voorbehouden.
Aan de genoemde tarieven kunnen geen rechten worden
ontleend. Omdat het hier om rekenvoorbeelden gaat,
kunnen de genoemde bedragen in uw specifieke geval
anders zijn.
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ING Bank N.V. (hierna: ING) is een van de grootste
aanbieders van financiële diensten en producten in
Nederland. Klanten kunnen bij ING terecht voor
financiële producten op het gebied van betalen,
sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast
bemiddelt ING in verzekeringen.
Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2018.
De informatie uit deze Voorwaarden kan wijzigen. Dit
geldt ook voor tarieven en rentepercentages. Kijk voor
actuele informatie op ing.nl of bel 020 22 888 88.
ING Bank N.V. (hierna: ING) is statutair gevestigd aan
Bijlmerplein 888, 1102 MG in Amsterdam,
handelsregister nr. 33031431 in Amsterdam. ING is
geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Register
Kredietinstellingen en Financiële Instellingen. Ook
staat ING onder het toezicht van de Autoriteit
Consument en Markt (ACM). Neem voor meer
informatie over het toezicht op ING contact op met
DNB (www.dnb.nl), de AFM (www.afm.nl) of de ACM
(www.acm.nl).
De communicatie tussen u en ING is in het Nederlands,
behalve als we schriftelijk anders zijn overeengekomen.

