Aanvullende informatie over kredieten
Hier vindt u aanvullende informatie over de kredieten van InterBank. Aan deze tekst
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Algemeen
Adreswijziging
Als u gedurende de looptijd van uw krediet van adres verandert, dan dient u dit
schriftelijk binnen drie dagen aan InterBank te melden.
Wijze van betalen
Uw termijnbedragen worden aan InterBank betaald via een machtiging tot automatische
incasso ten laste van uw bank- of girorekening. Indien de verschuldigde bedragen
automatisch van uw rekening worden afgeschreven via een machtiging, dan heeft u altijd
het recht een automatisch afgeschreven bedrag terug te laten boeken door binnen een
maand na afschrijving hiervoor opdracht te geven aan uw bank- of girokantoor.
Intrekking van de machtiging geschiedt door een schriftelijke verklaring te richten aan
InterBank. Daarbij dient rekening te worden gehouden met enige verwerkingstijd. De
machtiging vervalt automatisch indien u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
De fiscus betaalt (soms) mee
Het voordeel van een financiering kan zijn dat u de kredietvergoeding die u in een jaar
betaalt, onder bepaalde voorwaarden, in mindering kunt brengen op uw belastbaar
inkomen. Rente en kosten die u betaalt bij een Persoonlijke Lening, een Particuliere
Lease, een Huurkoop, een Seniorenlening of een Doorlopend (Hypotheek) Krediet zijn
alleen aftrekbaar wanneer deze lening betrekking heeft op aankoop, onderhoud of
verbetering van de eigen woning. Wél verlaagt de schuld van een consumptief krediet uw
vermogen in belastingbox 3 en daarmee de belasting die u in deze box betaalt. Neem
voor meer informatie contact op met uw belastingadviseur of de plaatselijke
Belastingdienst. Zolang de overeenkomst loopt, ontvangt u jaarlijks van InterBank een
opgave van de betaalde kredietvergoeding en de restantschuld.
Bestaande leningen
Vaak blijkt het voordeliger om de restschuld van uw huidige leningen op te nemen in een
nieuwe, bij InterBank te sluiten lening. Zelfs als er kosten zijn verbonden aan het
vroegtijdig beëindigen van zo’n lening. Wilt u uw bestaande lening omzetten, neem dan
contact op met uw adviseur of met InterBank.
Tussentijds een nieuw krediet nodig?
Als uw financiële omstandigheden het toelaten en u steeds tijdig heeft betaald, kunt u
een nieuw krediet afsluiten voordat uw eerste krediet geheel is afgelost. Een deel van het
bedrag dat u leent, dient dan ter aflossing van uw vorige overeenkomst. U kunt ook een
aanvraag indienen om de limiet van uw bestaande Doorlopend (Hypotheek) Krediet te
verhogen, bijvoorbeeld door de coupon op het maandoverzicht van uw Doorlopend
Krediet in te vullen.

Betalingsachterstanden
In geval van te late betaling ontvangt u een ingebrekestelling. Indien u na ontvangst van
de ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet alsnog binnen de daarin genoemde
termijn voldoet, bent u vanaf het moment van verstrijken van die termijn een
vertragingsvergoeding verschuldigd. De vertragingsvergoeding wordt in dagen
nauwkeurig berekend, waarbij wordt uitgegaan van de in de overeenkomst genoemde
effectieve rente op jaarbasis.
namens de financieringsmaatschappij worden verkocht, waarna uw schuld aan InterBank
uit de opbrengst wordt voldaan.
Afgifte van het tot zekerheid verbonden object bij eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht
InterBank kan, in geval van vervroegde opeisbaarheid van het volgens de overeenkomst
door u verschuldigde bedrag, afgifte vorderen van het tot zekerheid verbonden object.
Bij een Huurkoop, Particuliere Lease of Persoonlijke Lening kan afgifte gevorderd worden
zolang u nog geen 3/4 deel van de kredietsom (dit is het oorspronkelijke netto
kredietbedrag) heeft terugbetaald. Bij een Doorlopend Krediet kan afgifte worden
gevorderd zolang het bedrag van de aanschafprijs van het door u aangeschafte object
nog niet is afgelost. De overeenkomst wordt dan van rechtswege ontbonden. InterBank
zal het object (laten) verkopen. Uit de opbrengst zal het bedrag dat u op grond van de
overeenkomst nog aan InterBank verschuldigd bent worden voldaan. Als de opbrengst
hoger is dan hetgeen u verschuldigd bent, wordt het meerdere aan u uitbetaald. Als
InterBank afgifte vordert omdat u een betalingsachterstand heeft van meer dan twee
maanden, dan kunt u de afgifte en ontbinding ongedaan maken door binnen 14 dagen
het achterstallige bedrag, vermeerderd met de vertragingsvergoeding, alsnog te betalen.
Bij herhaalde afgifte heeft u dit recht slechts na betaling van de gehele restantschuld,
vermeerderd met de kosten van vervroegde aflossing en vertragingsrente. Voor
overeenkomsten met kredietbedragen meer dan € 40.000,- kunnen afwijkende
voorwaarden gelden. Informeer hiernaar bij uw adviseur of InterBank. Bovenstaande is
niet van toepassing op Financiële Lease Zakelijk.
Verzekering
Uiteraard raadt InterBank u altijd aan om het object dat u met het geleende geld heeft
aangeschaft goed te verzekeren. Bij Huurkoop en Particuliere Lease of een krediet
waarbij ten behoeve van InterBank een stil pandrecht op het aangekochte object is
gevestigd bent u echter verplicht om het gekochte object voldoende te verzekeren. In
geval uw aankoop een motorrijtuig is in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen, dan dient u tevens tenminste een WA-verzekering af te sluiten.
Vanzelfsprekend kunt u zelf bepalen bij welke verzekeringsmaatschappij en via welke
adviseur of bank u deze verzekering(en) afsluit. Indien het object tenietgaat, zullen
eventuele uitkeringen van assuradeuren aan InterBank worden uitgekeerd. U heeft
echter het recht om in plaats daarvan een gelijkwaardige vervangende zekerheid te
stellen. Bij het Doorlopend Hypotheek Krediet moet het huis uiteraard goed verzekerd
zijn of worden. InterBank stelt daarom een opstal- en inboedelverzekering verplicht.
Daarnaast kan in sommige gevallen gevraagd worden een overlijdensrisicoverzekering af
te sluiten.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Als u bij InterBank een lening aanvraagt, dan krijgt InterBank de beschikking over uw
persoonsgegevens. InterBank zal uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met
de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van uw
persoonsgegevens zal door ons, respectievelijk een tot onze groep behorende
rechtspersoon, in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden,
in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:
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het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren
van overeenkomsten met een betrokkene en het afwikkelen van het
betalingsverkeer;
het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische
en wetenschappelijke doeleinden;
het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een
betrokkene tot stand te brengen en/of met een cliënt in stand te houden dan wel
uit te breiden;
het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede
begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare)
gedragingen gericht tegen InterBank, haar cliënten en medewerkers, alsmede het
gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

