Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet – flatex Flexkrediet
1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever
Kredietgever

flatex Bank AG (hierna: de “Bank”)

Adres

Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main
Duitsland

Telefoonnummer

+31 20 - 262 86 77

E-mailadres

info@flatex.nl

Webadres

www.flatex.nl

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct
Het soort krediet

Kredietlijn op uw geldrekening met de mogelijkheid tot herhaalde opnames tot een maximum van
EUR 200.000. De toepasselijke debetrente wordt alleen in rekening gebracht voor de duur en het
bedrag van het werkelijke gebruik van het krediet.

Het totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van aIle bedragen die op
grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden
gesteld.

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.

De voorwaarden voor kredietopname
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het geld zal
ontvangen.

Het flatex Flexkrediet staat ter beschikking op uw geldrekening en kan op elk moment door u
worden gebruikt.
Het aangaan van de kredietovereenkomst geschiedt automatisch bij uw eerste kredietopneming.

De duur van de kredietovereenkomst

Onbepaalde tijd.

Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de
termijnen worden toegerekend

U dient het volgende te betalen: opnames van krediet kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk
worden terugbetaald. Bij beëindiging moet het krediet volledig worden terugbetaald.
Rente en/of kosten zijn als volgt te betalen: de variabele debetrentevoet bedraagt 4,9% op
jaarbasis en wordt aan het einde van elk kwartaal van uw geldrekening gedebiteerd.

Totaal door u te betalen bedrag
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal,
vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband met
uw krediet.

Ten tijde van het verstrekken van deze informatie kan het exacte totale bedrag niet worden
vermeld, aangezien dit bedrag afhankelijk is van het respectieve door u opgenomen bedrag en de
duur van de opname van het krediet.

Gevraagde zekerheden

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

3. Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de verschillende
debetrentevoeten die van toepassing zijn op de
kredietovereenkomst

Variabele debetrentevoet van momenteel 3,30% op jaarbasis (*zoals getoond in het
tarievenoverzicht effectenhandel).
De Bank behoudt zich het recht voor om de rentetarieven te wijzigen. De Bank zal u hiervan
vooraf op de hoogte brengen.
De rente wordt aan het einde van elk kwartaal gedebiteerd van uw geldrekening.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Dit zijn de totale kosten uitgedrukt als jaarlijks percentage van
het totale kredietbedrag.
Aan de hand van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen
onderling beter vergelijken.

Momenteel 3,34%
De berekening is gebaseerd op de aannames opgenomen in de Duitse Prijsopgaafverordening
(Preisangabenverordnung) omdat de hoogte van de vordering en de looptijd van het krediet op
dit moment nog niet bekend zijn.

Is het , met het oog op het verkrijgen van het krediet, in
voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht
om:
een verzekering ter waarborging van het krediet af
te nemen; of
een andere overeenkomst voor nevendienst te
sluiten?

-

Nee.

-

Nee.

Het aanhouden van een of meer rekeningen is vereist voor de
boeking van zowel betalingen als kredietopnemingen

Ja.

Kosten verbonden aan het krediet

Geen.

Kosten in het geval van betalingsachterstand
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben (bijvoorbeeld
gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken.

Bij betalingsachterstand wordt u vertragingsrente overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
voorschriften aangerekend, zijnde een vertragingsrente van 5 procentpunten boven de
basisrentevoet per jaar.

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht
U heeft het recht de kredietovereenkomst binnen een periode
van 14 kalenderdagen te herroepen.

Ja.

Beëindiging van de kredietovereenkomst

Beëindiging is te allen tijde mogelijk. 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 beëindigingsrechten houdt de Bank rekening met uw gerechtvaardigde
belangen.

Vervroegde aflossing
U heeft te allen tijde het recht het krediet volledig of gedeeltelijk
vervroegd af te betalen.

Ja.

De kredietverstrekker heeft recht op een vergoeding in geval
van vervroegde terugbetaling

De Bank vraagt geen vergoeding en brengt geen boete in rekening voor vervroegde aflossing.

Raadpleging van een gegevensbank
De kredietgever moet u onverwijld en zonder kosten in

Ja.
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kennis stellen van het resultaat van een raadpleging
van een gegevensbestand, indien een kredietaanvraag
op basis van dergelijke raadpleging is verworpen. Het
voorgaande is niet van toepassing indien het
verstrekken van dergelijke informatie op grond van
communautaire wetgeving verboden is of indruist
tegen de doelstellingen van de openbare orde of de
openbare veiligheid.
5. Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten
a) betreffende de kredietgever
Vertegenwoordiger van de kredietgever in de lidstaat waar u
verblijft

Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Webadres:

flatex Bank AG
Directeur verantwoordelijk voor Nederland: Jeroen Sonsma
Raad van Bestuur: Frank Niehage (voorzitter), Jörn Engelmann, Steffen Jentsch
Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main, Duitsland
+31 20 - 262 86 77
info@flatex.nl
www.flatex.nl

Registratie

De Bank is statutair gevestigd te Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main, Duitsland
en geregistreerd bij de lokale rechtbank te Frankfurt am Main, Duitsland, onder registratienummer
HRB 105687

De toezichthoudende autoriteit

De Bank staat onder toezicht van de Duitse Federale Autoriteit voor de Financiële Markten
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin))
Graurheindorfer Str. 108
53117 Frankfurt
Bonn en Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt
www.bafin.de

b) betreffende de kredietovereenkomst
Uitoefening van het herroepingsrecht

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

De wetgeving die door de kredietgever wordt gebruikt als
grondslag voor de totstandbrenging van betrekkingen met u
voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst

Het toepasselijke Duitse recht en het Burgerlijk Wetboek (BW).

Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van toepassing
zijnde recht en/of de bevoegde rechter

Het aangaan en de uitvoering van de kredietovereenkomst wordt beheerst door het Duitse recht.
Ten aanzien van de bevoegde rechter wordt verwezen naar Deel I, artikel 7 van de Algemene
Voorwaarden.

Taalregeling

U ontvangt de kredietovereenkomst en alle overige communicatie over dit krediet in het
Nederlands.

(c) betreffende beroepsprocedures
Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke klachten- en
beroepsprocedures

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:
per e-mail aan beschwerde@flatex.com;
schriftelijk aan flatex Bank AG; of
schriftelijk aan het Bemiddelingsbureau van de Duitse Centrale Bank (Deutsche
Bundesbank), Postbus 11 12 12 36
60047 Frankfurt am Main
Duitsland.
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