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Alle
vrijheid van
de wereld



Lenen
Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelf
sprekend. Voor een auto of nieuwe
caravan wordt vaak een lening afgesloten.
Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging
van een kapotte TV of wasmachine, kan niet
iedereen zomaar van het maandinkomen
betalen. Maar wellicht de belangrijkste reden:
geld achter de hand hebben voor als ú het
nodig heeft.
U zoekt een lening die aansluit op uw doel, wensen en
persoonlijke financiële omstandigheden. Niet alleen het bedrag
dat u aan rente en aflossing wilt of kunt betalen is belangrijk,
maar ook de looptijd. Bij SNS Regio Bank leent u via uw
Privérekening en/of via een aparte rekening. Elke kredietvorm
heeft andere mogelijkheden.
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Krediet op uw Privérekening:
extra geld achter de hand
Met een krediet op uw Privérekening van SNS Regio Bank heeft
u de voordelen van een geldreserve én alle mogelijkheden van uw
betaalrekening.

Zo werkt het
Elke maand wordt uw kredietlimiet (het bedrag dat u maximaal
kunt lenen) opnieuw vastgesteld. Hiervoor neemt SNS Regio
Bank het gemiddelde van de inkomsten op uw betaalrekening
over de afgelopen vier maanden. De kredietlimiet bedraagt
80% van deze gemiddelde inkomsten en is maximaal € 2.000.
U betaalt alleen rente als u geld opneemt van uw krediet.
Deze rente wordt per kwartaal in rekening gebracht.

De voordelen
§	Beschikken over een geldreserve op uw Privérekening.
§	Geld achter de hand voor onvoorziene uitgaven.
§	24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw geld.
§	Aflossen mag, maar hoeft niet*.
§	Alleen rente betalen als u geld leent.

*

) Binnen 3 maanden na het ontstaan van een debetstand is een positief saldo op uw
Privérekening vereist.
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Doorlopend Krediet:
flexibel geld opnemen
Een Doorlopend Krediet biedt u maximale flexibiliteit in lenen en
bovendien een aantal extra’s.

Zo werkt het
Bij het openen wordt een maximum leenbedrag (kredietlimiet)
afgesproken. U bepaalt waar, wanneer en hoeveel geld u
opneemt. Uw limiet is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. De
minimumleeftijd bij het aangaan van deze kredietvorm is 18 jaar
en de maximumleeftijd 64 jaar. Via een vast maandbedrag (rente
en aflossing) betaalt u het opgenomen kredietbedrag terug. U
betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Bij een vast
maandbedrag bedraagt het totaal aan rente en aflossing 2% van
uw kredietlimiet. Bij een kredietlimiet boven € 5.000 is ook een
variabel maandbedrag mogelijk. U betaalt dan maandelijks 2%
van het opgenomen bedrag, met een minimum van € 50. Meer
aflossen is overigens altijd zonder kosten mogelijk.
Belangrijk kenmerk van een Doorlopend Krediet is dat u
afgeloste bedragen altijd weer op kunt nemen. U bepaalt zelf
hoeveel u iedere maand betaalt (met een minimum van € 50) en
hoelang u over het terugbetalen doet. Op uw rekeningafschrift of
via Internet Bankieren van SNS Regio Bank vindt u een overzicht
van uw opnames, betaalde rente, aflossingen en resterende
opnameruimte.

Gratis Wereldpas
Een Doorlopend Krediet kent een aantal unieke extra’s. Zo ontvangt u
gratis een Wereldpas, waarmee u wereldwijd geld van uw krediet kunt
opnemen bij geld- en betaalautomaten. Ook overboekingen via Internet
Bankieren zijn mogelijk.

De voordelen
§	Extra geld achter de hand tot aan uw limiet.
§	Wereldwijd betaalgemak met de gratis Wereldpas.
§	Geld overboeken via Internet Bankieren.
§	24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot extra geld.
§	Tussentijds geheel of gedeeltelijk aflossen is kosteloos.
§	Gratis verzekering voor risico van overlijden.



In één keer
geregeld
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Persoonlijke Lening:
eenvoud in maatwerk
Wilt u over een bedrag beschikken voor een grote aanschaf?

Zo werkt het
U ontvangt een bedrag ineens. De looptijd van uw lening is
gebaseerd op uw wensen, variërend van minimaal zes maanden
tot tien jaar. Daardoor weet u precies waar u aan toe bent.
Hoe korter de looptijd, hoe hoger de maandelijkse lasten.
Het minimum leenbedrag is € 2.500 en het maximum is € 50.000.
Vanaf het moment dat u 18 jaar bent, kunt u een Persoonlijke
Lening aanvragen. De maximale startleeftijd is 64 jaar. Om af
te lossen betaalt u maandelijks een vast bedrag, bestaande
uit rente en aflossing. Het is belangrijk dat de periode waarin
u uw lening terugbetaalt, bij uw bestedingsdoel past. Zo zorgt
u ervoor dat de lening is afgelost als het ermee aangeschafte
artikel aan vervanging toe is. Tussentijds extra aflossen of
vervroegd de hele lening aflossen is kosteloos.

De voordelen
§	Mogelijkheid om een grote aankoop te doen.
§	Geleende bedrag in termijnen terugbetalen.
§	Vast te betalen maandbedrag.
§	Duidelijke kredietvorm: rente, aflossing en looptijd zijn

vastgesteld.
§	Tussentijds kosteloos extra aflossen of vervroegd de hele
lening aflossen is mogelijk.
§	Gratis verzekering voor risico van overlijden.
Een alternatief voor een Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening is
het lenen met geld uit de eigen woning. Vraag naar de mogelijkheden bij
uw intermediair van SNS Regio Bank.



Het begint
met dromen



En verder
Gratis verzekering voor het risico van
overlijden
Het overlijdensrisico is zowel bij Doorlopend Krediet als
Persoonlijke Lening gratis meeverzekerd tot maximaal € 25.000.
Nabestaanden worden daardoor niet belast met extra financiële
zorgen als de hoofdschuldenaar overlijdt en de lening nog niet is
afgelost. De dekking voor het risico van overlijden eindigt op uw
70ste verjaardag.

Kredietpolis
Wilt u zich geen zorgen maken of u de maandlasten van uw
lening nog kunt betalen als u werkloos of arbeidsongeschikt
wordt? Sluit dan een Kredietpolis af. Vraag uw intermediair van
SNS Regio Bank naar de Kredietpolis.

Wat kost een lening?
De kosten van een lening zijn afhankelijk van de geldende rente.
Vraag uw intermediair naar de actuele rentetarieven of kijk op
snsregiobank.nl. SNS Regio Bank brengt geen afsluitprovisie en
administratiekosten in rekening. Meer informatie over de fiscale
behandeling van uw lening vindt u op belastingdienst.nl.



Meer informatie
en advies
Loop binnen bij uw intermediair van SNS Regio Bank.
Kijk op snsregiobank.nl of bel gratis met 0800 - 04 11 voor
de intermediair bij u in de buurt.
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Als aanvulling op de algemene informatie in deze brochure is
een Informatiewijzer Lenen beschikbaar. De Informatiewijzer
Lenen wordt kosteloos op verzoek verstrekt. Aan de inhoud
van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
SNS Regio Bank behoudt zich het recht voor om het
productaanbod, de voorwaarden en de rente te wijzigen.
Het prospectus kredieten (=Informatiewijzer Lenen) is kosteloos
te downloaden via snsregiobank.nl.
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(05-2007)

SNS Regio Bank onderscheidt zich van de traditionele banken.
Wij combineren alle moderne producten van een grote bank met
de persoonlijke dienstverlening van een intermediair (financieel
adviseur). Er is altijd wel een intermediair bij u in de buurt:
iemand die uw regio goed kent en een sterke binding heeft
met de omgeving. Hij of zij staat u terzijde met uitleg en advies
voor uw hypotheek, lening, verzekering, belegging, spaar- of
betaalproduct, zodat u ervan verzekerd bent dat uw financiële
zaken in goede en betrouwbare handen zijn. De producten
van SNS Regio Bank kenmerken zich door gunstige tarieven en
heldere voorwaarden. We bieden onze financiële diensten aan
via een groeiend aantal intermediairs verspreid over Nederland.
SNS Regio Bank NV is gevestigd te Utrecht.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
SNS Regio Bank behoudt zich het recht voor het productaanbod
te wijzigen.
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