EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE
EFFECTENKREDIET (DEBET GELD)
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET KREDIET

2.1
SOORT KREDIET
Debet Geld is een doorlopend krediet op onderpand van Effecten in het Giraal Tegoed. Debet Geld wordt alleen
toegestaan indien u het Addendum Debet Geld heeft afgesloten.
2.2
HET TOTALE KREDIETBEDRAG
Het totale kredietbedrag, oftewel het maximale bedrag waarover u kunt beschikken (Debet Geld Limiet), is afhankelijk
van de omvang en de samenstelling van het Giraal Tegoed op uw DeGiro rekening. Het maximale bedrag waarover u
kunt beschikken fluctueert als gevolg van koersmutaties. In het algemeen geldt dat er 70% krediet wordt verstrekt
tegen de waarde van het onderpand van aandelen, beleggingsfondsen en obligaties. DEGIRO kan echter ook
besluiten om meer of minder Debet Geld op een specifiek Financieel Instrument te verlenen. Aanvullendeinformatie
kunt u terugvinden in het document Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten in de Nadere Informatie
Beleggingsdiensten.
2.3
VOORWAARDEN VOOR KREDIETVERSTREKKING
U maakt gebruik van Debet Geld op het moment dat u Effecten aankoopt en er als gevolg daarvan een negatief
geldsaldo in uw Giraal Tegoed ontstaat of het debetsaldo door deze opdracht verder toeneemt.
2.4
DUUR VAN DE KREDIETOVEREENKOMST
Het Addendum Debet Geld is voor onbepaalde tijd. U kunt te allen tijde besluiten om het Addendum Debet Geld te
beëindigen. Voor beeindiging van het Addendum Debet Geld is vereist dat u niet langer een debetsaldo in geld in uw
Giraal Tegoed heeft.
2.5
TERMIJNEN VAN DE TE BETALEN DEBETRENTE
Op maandbasis schrijft DeGiro aan het einde van de maand de verschuldigde debetrente af van uw Giraal Tegoed..
Houdt u er rekening mee dat hierdoor de debetstand op het Giraal Tegoed toeneemt. Een eventuele overschrijding van
de Debet Geld Limiet verplicht u om de omvang van het krediet in te perken door het storten van geld of het verkopen
van Effecten.
2.6
GEVRAAGDE ZEKERHEDEN
Debet Geld wordt verstrekt tegen onderpand van Effecten. Een voorbeeld: aandelen Philips N.V. geven de mogelijkheid
om maximaal 70% krediet op te nemen van de waarde van de door Client gehouden positie in Philips. Het onderpand
van Effecten dient ter zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het verstrekte krediet. De
verplichtingen zijn de betaling van debetrente maar ook het zorg dragen dat de Debet Geld Limiet niet (te lang)
overschreden wordt.
2.7
TERMIJNEN AANZUIVERING
Indien de Debet Geld Limiet wordt overschreden, dan wordt u geacht dit tekort terstond aan te zuiveren. De procedure
die bij een overschrijding van de Debet Geld Limiet van toepassing is, kunt in vinden in de Voorwaarden
Beleggingsdiensten en in het document Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten in de Nadere
Informatie Beleggingsdiensten.
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2.8
GEVOLGEN NIET TIJDIGE AANZUIVERING
Mocht u de overschrijding van het Limiet niet tijdig opheffen, dan is DEGIRO gerechtigd posities van uw Giraal Tegoed
te sluiten om zo de overschrijding op te heffen. Het sluiten posities van uw Giraal Tegoed is voor uw rekening en risico.
Uiteraard informeert DEGIRO u bij een overschrijding door het versturen van electronische berichten. U bent hierbij
zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens voor het versturen van deze berichten. Mocht
u door omstandigheden geen kennis hebben genomen van het bericht van DEGIRO, dan houdt DEGIRO onverkort
vast aan de termijn zoals gesteld voor het aanzuiveren van het tekort.
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KOSTEN VAN HET KREDIET

3.1
DE DEBETRENTE DIE VAN TOEPASSING IS OP DEBET GELD
De debetrente die van toepassing is op de dienst Debet Geld bestaat uit de vastgestelde rente die gelijk is voor alle
valuta’s. De debetrente bedraagt 4%. Voor een overzicht van de van toepassing zijnde tarieven en opslagen, verwijzen
wij u naar de website van DEGIRO.
Voorbeeldberekening totale kosten van Debet Geld in EUR
Totaal
kredietbedrag

Effectieve
rente
op
jaarbasis (A)

Rentelasten per
maand (B)

Rentelasten per
jaar (C)

Totaal
kredietbedrag na
1 jaar (D)

10.000

4%

33,33

400

10.400

25.000

4%

83,33

1.000

26.000

50.000

4%

166,67

2.000

52.000

100.000

4%

333,33

4.000

104.000

Op bovenstaande berekeningen kunt u geen rechten verbinden en deze zijn bedoeld om een indicatie te geven van de
kosten van het product.
A.
Effectieve rente op jaarbasis
De rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor de dienst Debet Geld. Hierin komen alle kosten van Debet Geld tot
uitdrukking. De gehanteerde effectieve rente volgens bovenstaande berekening is 4% op jaarbasis. Voor de actuele
rentetarieven kunt u terecht op de website van DEGIRO.
B.
Rentelasten per maand
De maandlasten van Debet Geld zijn in deze tabel gebaseerd op een maandrente van 0.33% van de totale omvang
van Debet Geld.
C.
Rentelasten per jaar
De rentelasten per jaar zijn ongeacht de hoogte van het krediet volgens bovenstaand voorbeeld 4% op jaarbasis.
D.
Het totale kredietbedrag na één jaar
De totale prijs na één jaar is bepaald aan de hand van het verkregen krediet inclusief de rentelasten. Zolang het totale
saldo aan opgenomen effectenkrediet binnen de Limiet blijft, zal de opgelopen rente onderdeel gaan uitmaken van de
totale kredietsom.
3.2
ER IS GEEN VERPLICHTING ANDERE DIENSTEN AF TE NEMEN
DEGIRO verstrekt de dienst Debet Geld op onderpand in de vorm van de posities in uw Giraal Tegoed. Het gratis
openen van een Persoonlijke Pagina is daarom een voorwaarde. Het is, met het oog op het verkrijgen van het krediet,
niet verplicht om een verzekering ter waarborging van het krediet of een andere nevendienst af te nemen.
Voor de handel in Effecten en het beheren van Effecten berekent DEGIRO kosten. Voor een volledig overzicht van de
kosten die DEGIRO voor beleggen in rekening brengt kunt u de Website raadplegen.
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3.3
HET AANHOUDEN VAN TENMINSTE ÉÉN PERSOONLIJKE PAGINA IS VEREIST
DEGIRO opent voor u een Persoonlijke Pagina waarop betalingen en ontvangsten uit hoofde van onder andere krediet
en afwikkeling van Effecten worden uitgevoerd. Een overboeking van geld van uw Persoonlijke Pagina vindt altijd plaats
naar de vaste Tegenrekening die u aanhoudt bij een derde [externe] bank.
3.4
KOSTEN IN HET GEVAL VAN EEN BETALINGSACHTERSTAND
DEGIRO is gerechtigd u een hogere rente in rekening te brengen dan de normale rente vanaf het moment dat er een
overschrijding is van de Debet Geld Limiet in uw Giraal Tegoed. Indien u de overschrijding niet binnen de termijnen die
zijn genoemd in de Voorwaarden Beleggingsdiensten heeft aangezuiverd, heeft DEGIRO het recht om posities in uw
Giraal Tegoed te sluiten om zo de overschrijding ongedaan te maken. DEGIRO brengt hiervoor kosten in rekening.
Ook de eventuele incassokosten, die ontstaan op het moment dat er een restschuld is, komen voor uw rekening. Een
overschrijding van de Debet Geld Limiet kan onder andere ontstaan door koersdalingen, wijzigingen van de berekening
van Risico of Zekerheidswaarde of door het afboeken van de door u aan DEGIRO verschuldigde debetrente over uw
saldo Debet Geld.
3.5
WANBETALING KAN ERNSTIGE GEVOLGEN HEBBEN
Wanneer u niet aan uw verplichtingen uit hoofde van de dienst Debet Geld kunt voldoen, kan dit ernstige gevolgen voor
u hebben. Zo kunt u te maken krijgen met een gedwongen verkoop van uw posities. Verder kan dit tot gevolg hebben
dat kredietverkrijging in de toekomst wordt bemoeilijkt. Dit betekent dat u in een dergelijk geval moeilijker of in het
geheel geen lening meer kunt afsluiten.
3.6
AANMELDING BUREAU KREDIET REGISTRATIE (BKR)
DEGIRO is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. DEGIRO heeft de verplichting een
achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen van natuurlijke personen (geen rechtspersonen) uit hoofde
van deze overeenkomst van meer dan vier maanden te melden bij het BKR, wat gevolgen kan hebben voor iedere
eventuele volgende aanvraag van een lening, hypotheek (financieringsaanvraag) of ander krediet.
Het BKR verwerkt de gegevens in het centrale kredietinformatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken
van krediet- en betaalrisico’s voor kredietgevers en het voorkomen en beperken van overkreditering van kredietnemers,
alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze
gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de
aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.
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OVERIGE JURIDISCHE ASPECTEN DIE VAN BELANG ZIJN

4.1
BEËINDIGING VAN DE KREDIETOVEREENKOMST
Het Addendum Debet Geld kunt u zonder opzeggingstermijn schriftelijk beëindigen onder voorwaarde dat het
openstaande saldo Debet Geld volledig is afgelost met inbegrip van de lopende rente. Voor het beëindigen van de
dienst Debet Geld betaalt u naast de lopende rente geen provisie of andere kosten.
De dienst Debet Geld is onder andere in de volgende gevallen zonder opzegging of andere formaliteit opeisbaar: indien
u overlijdt, u failliet wordt verklaard, u surseance van betaling aanvraagt of wanneer een wettelijke schuldsanering op
u van toepassing wordt verklaard.
4.2
HERROEPINGSRECHT
U heeft niet de mogelijkheid om de kredietovereenkomst na ondertekening te herroepen.
4.3
VERVROEGDE AFLOSSING
U kunt op ieder moment het debetsaldo geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen.
4.4
RAADPLEGING VAN EEN GEGEVENSBANK
Voordat u in aanmerking komt voor Debet Geld toetsen wij uw kredietwaardigheid bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR). Een aanvraag voor de dienst Debet Geld zal niet leiden tot een registratie van dit krediet bij het BKR.
DEGIRO zal u onverwijld en zonder kosten in kennis stellen van het resultaat van een raadpleging van een
gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis van een 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.
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5
5.1

EXTRA GEGEVENS VERKOOP FINANCIËLE DIENSTEN OP AFSTAND
BETREFFENDE DE AANBIEDER VAN KREDIET

Registratie
DEGIRO is een handelsnaam van DeGiro B.V. en is statutair gevestigd aan Amstelplein 1, Rembrandttoren 9de
Verdieping, 1096 HA Amstedam, handelsregister nr 34342820, Amsterdam
Toezichthoudende autoriteiten
De toezichthoudende autoriteiten van DEGIRO (DeGiro B.V.) is de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
5.2

BETREFFENDE DE KREDIETOVEREENKOMST

Grondslag wetgeving die kredietaanbieder als uitgangspunt neemt
Wetgeving die door de aanbieder van krediet wordt gebruikt als grondslag voor de totstandbrenging van betrekkingen
met u voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst zijn het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het
financieel toezicht (Wft).
Het van toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter
Op het afsluiten en uitvoeren van het Addendum Debet Geld is het Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen
kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure of kunt u terecht bij de bevoegde rechter in Amsterdam.
Taalregeling
Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in de Nederlandse taal.
5.3

BETREFFENDE KLACHTEN- EN BEROEPSPROCEDURES

Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures
DEGIRO werkt volgens een interne klachtenprocedure en is daarnaast aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (zie www.kifid.nl ). Voordat een klacht in behandeling wordt genomen dient u de klacht schriftelijk voor
te leggen aan DEGIRO via klachten@degiro.nl of per post t.a.v. de compliance officer.
Mochten u en DEGIRO niet tot een bevredigende overeenstemming komen dan kunt u de klacht, samen met de
schriftelijke afwijzing van uw klacht of claim, aan het KiFiD voorleggen. Tot slot heeft u ook de mogelijkheid om het
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
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