flatex Flexkrediet - Kredietovereenkomst
Partijen:
Klant

flatex Bank AG
Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main
Duitsland

hierna te noemen “u”

hierna te noemen de “Bank”

Uw flatex Flexkrediet:
Soort krediet:

Kredietlijn op uw geldrekening bij de Bank met de mogelijkheid tot herhaalde
opnames tot een maximum van EUR 200.000.

Totale kredietbedrag:

Het totale kredietbedrag is gebaseerd op de waarde van de effecten aangehouden in
uw portefeuille bij de Bank. U kunt het beschikbare kredietbedrag dagelijks bekijken in
het Webfiliaal.

Looptijd kredietovereenkomst:

Onbepaalde tijd. Deze kredietovereenkomst wordt automatisch aangegaan op het
moment van uw eerste kredietopname – er is verder geen ondertekening of nadere
intentieverklaring van u vereist.

Debetrente:

Variabele debetrentevoet van momenteel 3,3% op jaarbasis (*zoals getoond in het
tarievenoverzicht effectenhandel). De Bank behoudt zich het recht voor om het
rentetarief te wijzigen en zal u hiervan vooraf op de hoogte brengen. De Bank brengt
de toepasselijke debetrente alleen in rekening voor de duur en het bedrag van het
werkelijke gebruik van het krediet.

Betaling van de debetrente:

De door u te betalen rente wordt aan het einde van elk kwartaal van uw geldrekening
bij de Bank gedebiteerd.

Jaarlijks kostenpercentage:

Momenteel 3,34%, berekend op basis van de aannames opgenomen in de Duitse
Prijsopgaafverordening (Preisangabenverordnung) aangezien de hoogte van de
vordering en de looptijd van het krediet momenteel nog onbekend zijn.

Terugbetaling:

Kredietopnames kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. Bij
beëindiging moet het krediet volledig worden terugbetaald.

Eventuele overige kosten in
verband met het krediet:

Er zijn geen overige kosten.

Gevraagde zekerheden:

De effecten in uw portefeuille aangehouden bij de Bank worden verpand ten gunste
van de Bank in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

Gebruik van het krediet:

Het flatex Flexkrediet wordt verstrekt op uw geldrekening bij de Bank en kan daarna
op elk gewenst moment door u worden opgenomen. U beslist zelf hoe u het krediet
gebruikt.

Kosten in geval van
betalingsachterstand:

Bij betalingsachterstand wordt u vertragingsrente van 5 procentpunten boven de
basisrentevoet per jaar in rekening gebracht. De Bank maakt u er op attent dat
wanbetaling ernstige gevolgen voor u kan hebben (bijvoorbeeld gedwongen verkoop)
en kredietverkrijging kan bemoeilijken.

Herroepingsrecht:

U kunt de kredietovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen
kosteloos herroepen. U kunt de kennisgeving tot het uitoefenen van uw
herroepingsrecht toezenden per e-mail (info@flatex.nl), via het WebFiliaal of
schriftelijk gericht aan flatex Bank AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main,
Duitsland.

Beëindigingsopties:

U kunt het krediet te allen tijde zonder opgave van redenen kosteloos beëindigen. De
beëindiging wordt van kracht op het moment van ontvangst daarvan door de Bank of,
in het geval u beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn, op het moment van
ontvangst en het verstrijken van de desbetreffende termijn.
De Bank kan de kredietovereenkomst te allen tijde beëindigen in overeenstemming
met artikel 18 lid 2 van de Algemene Voorwaarden. Bij de uitoefening van haar
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beëindigingsrechten houdt de Bank rekening met uw gerechtvaardigde belangen. De
opzegging door de Bank geschiedt schriftelijk en wordt van kracht op het moment dat
u de opzegging ontvangt en bij het verstrijken van een eventuele opzegtermijn.
Informatie over
gegevensbescherming:

Informatie over de bescherming van gegevens vindt u op onze website via
https://www.flatex.nl/online-broker/subpaginas/juridisch/privacybeleid/.

Buitengerechtelijke
beslechting van geschillen:

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van de Bank, dan kunt u een
klacht indienen. Dit kunt u doen op de volgende manier:

Bevoegde toezichthoudende
autoriteit:

Overige voorwaarden:

-

per e-mail aan beschwerde@flatex.com;

-

schriftelijk aan de Bank; of

-

schriftelijk aan het Bemiddelingsbureau van de Duitse Centrale Bank
(Deutsche Bundesbank), Postbus 11 12 12 36
60047 Frankfurt am Main, Duitsland.

Duitse Federale Autoriteit voor de Financiële Markten (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)), afdeling bankentoezicht en
verzekeringstoezicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Duitsland / Postfach
1308, 53003 Bonn, Duitsland (www.bafin.de).
Op deze kredietovereenkomst zijn verder van toepassing:
1. De Algemene Voorwaarden van flatex Bank AG, te raadplegen via
https://banking.flatex.nl/formularcenter_nl_bank/public/0000006_nl.pdf;
2. De relevante artikelen inzake krediet opgenomen in de tarievenoverzicht van de Bank,
te raadplegen via https://banking.flatex.nl/formularcenter_nl_bank/public/3200100.pdf

Geldigheid aanbod:

Dit aanbod is geldig tot nader order.

Deze kredietovereenkomst wordt automatisch aangegaan op het moment van uw eerste kredietopname – er is dan geen
ondertekening of nadere intentieverklaring van uw kant vereist. Door uw eerste kredietopname te verrichten verklaart u
tevens dat:
-

u het formulier ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ heeft gekregen en gelezen;

-

u weet dat u een krediet afsluit;

-

u de kosten van het krediet kunt betalen.

flatex Bank AG
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