Europese
standaardinformatie
Effectenkrediet

1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever
Kredietgever		
BinckBank N.V.
Adres				Barbarra Strozzilaan 310
					Postbus 75047
					
1070 AA Amsterdam
Telefoonnummer
020 606 26 66		
E-mailadres 		
klantenservice@binck.nl
Webadres 		
www.binck.nl
2. Belangrijkste kenmerken van effectenkrediet
Soort krediet
Effectenkrediet is een doorlopend krediet op onderpand van effecten in de beleggingsportefeuille. Effectenkrediet
wordt alleen toegestaan indien u een overeenkomst Effectenkrediet heeft afgesloten.
Het totale kredietbedrag
Het totale kredietbedrag is afhankelijk van de omvang en de samenstelling van de beleggingsportefeuille en
fluctueert als gevolg van koersmutaties. In het algemeen geldt dat er 70% krediet wordt verstrekt op onderpand van
aandelen, beleggingsfondsen en obligaties. Binck kan er echter ook toe besluiten om meer of minder effectenkrediet
op een fonds te verlenen. Nadere informatie kunt u terugvinden in de Handleiding Effectenkrediet.

Europese standaardinformatie effectenkrediet

2

Voorwaarden voor kredietverstrekking
U maakt gebruik van effectenkrediet op het moment dat u effecten aankoopt en er als gevolg daarvan een negatief
geldsaldo op uw geldrekening ontstaat.
Duur van de kredietovereenkomst
De overeenkomst voor effectenkrediet is voor onbepaalde tijd. U kunt te allen tijde besluiten om de overeenkomst
effectenkrediet te beëindigen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u niet langer een debetsaldo op uw geldrekening
heeft.
Termijnen van de te betalen debetrente
Per kwartaal wordt achteraf de verschuldigde debetrente op uw geldrekening in rekening gebracht. Houdt u er
rekening mee dat hierdoor uw bestedingsruimte afneemt. Een eventueel tekort in de bestedingsruimte verplicht u
om de omvang van het krediet in te perken.
Gevraagde zekerheden
Effectenkrediet wordt verstrekt op onderpand van effecten. Bijvoorbeeld aandelen Philips geven een dekkingswaarde
van 70% van de waarde van de positie in Philips NV. 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 bestedingsruimte niet (te lang) negatief is.
Termijnen aanzuivering
Indien de zekerheden ontoereikend zijn dan wordt u geacht dit tekort in de bestedingsruimte binnen vijf werkdagen
aan te zuiveren. Wanneer u futures in portefeuille heeft dan dient u het tekort binnen één dag op te heffen, ongeacht
het feit of de future positie het tekort heeft veroorzaakt.
Gevolgen niet tijdige aanzuivering
Mocht u het tekort in de bestedingsruimte niet tijdig aanzuiveren dan is Binck gerechtigd posities in uw effectenportefeuille te sluiten en zich op deze posities te verhalen om zo een positieve bestedingsruimte te verkrijgen. Het
sluiten van een deel van of uw gehele portefeuille is voor uw rekening en risico. Uiteraard ontvangt u van Binck
eerst schriftelijk bericht hierover op de bij ons beschikbare adresgegevens. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor
het doorgeven van de juiste adresgegevens. Mocht u door omstandigheden geen kennis hebben genomen van het
bericht van Binck dan houdt Binck onverkort vast aan de gestelde termijn. Nadere informatie over de werking van
de tekortenprocedure kunt u terugvinden in de Basishandleiding Binck.

3. Kosten van het krediet
De debetrentevoet van de kredietovereenkomst
De debetrentevoet die van toepassing is op de kredietovereenkomst bestaat uit de 1-maands Euribor met een opslag
van 4% met een absoluut minimum van 6%. De 1-maands Euribor wordt maandelijks gebaseerd op de hoogte van de
rente op de laatste werkdag van de maand. Dit Euribor tarief is bepalend voor de debetrentevoet van de betreffende
(grotendeels verstreken) maand.
Kosten in het geval van een betalingsachterstand
Wanneer het debetsaldo op uw beleggingsrekening hoger is dan de gevraagde zekerheden, is er sprake van een
negatieve bestedingsruimte. Een negatieve bestedingsruimte kan onder andere ontstaan door koersdalingen,
wijzigingen van de toegepaste dekkingspercentages of door het afboeken van de door u aan Binck verschuldigde
debetrente over uw effectenkrediet.
Wanbetaling kan ernstige gevolgen hebben
Wanneer u niet aan uw verplichtingen uit hoofde van het effectenkrediet kunt voldoen, dan kan dit ernstige
gevolgen voor u hebben. Zo kunt u te maken krijgen met een gedwongen verkoop van uw posities omdat u een
niet toegestane negatieve bestedingsruimte heeft. 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.
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Binck is gerechtigd u een hogere rente in rekening te brengen dan de normale rente vanaf het moment dat er een
negatieve bestedingsruimte of een restschuld ontstaat. De eventuele incassokosten, die ontstaan op het moment
dat er een restschuld is, komen voor uw rekening.
Aanmelding Bureau Krediet Registratie (BKR)
Binck is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Binck heeft de verplichting op zich genomen 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 bijvoorbeeld een
aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement.
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.
Voorbeeldberekeningen totale kosten van het effectenkrediet
Totale
kredietbedrag
in EUR

Effectieve rente
op jaarbasis (a)

Rentelasten
per maand
in EUR (b)

Rentelasten
per jaar
in EUR (c)

Totale kredietbedrag
na 1 jaar
in EUR (d)

10,000

6.21%

50

621

10,621

25,000

6.21%

125

1,553

26,553

50,000

6.21%

250

3,105

53,105

100,000

6.21%

500

6,210

106,210

Aan 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 effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het effectenkrediet. Hierin komen alle kosten van het
effectenkrediet tot uitdrukking. De gehanteerde effectieve rente is 6,21% op jaarbasis [= 1.5% per kwartaal] zoals
deze geldt per 1 november 2010. Voor de actuele rentetarieven kunt u terecht op onze website www.binck.nl of
bij de servicedesk van BinckBank via telefoonnummer 020 606 2666.
b. Rentelasten per maand
	De maandlasten van het effectenkrediet zijn in deze tabel gebaseerd op een kwartaalrente van 1.5% van de
totale omvang van het effectenkrediet. In werkelijkheid wordt de debetrente per kwartaal van de BinckBank
beleggingsrekening afgeschreven, rekening houdend met 360 kalenderdagen per jaar en de actuele rentedagen
per maand.
	c. Rentelasten per jaar in EUR
De rentelasten per jaar zijn ongeacht de hoogte van het krediet op dit moment 6,21% [= effectieve rente].
d. Het totale kredietbedrag na één jaar in EUR
	De totale prijs na één jaar is bepaald aan de hand van het verkregen krediet inclusief de rentelasten. Zolang de
bestedingsruimte op uw beleggingsportefeuille dit toestaat zal de opgelopen rente onderdeel gaan uitmaken
van de totale kredietsom.
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Er is geen verplichting andere diensten af te nemen
Het is, met het oog op het verkrijgen van het krediet, niet verplicht om een verzekering te waarborging van het
krediet of een andere nevendienst af te nemen.
Binck verstrekt effectenkrediet op onderpand in de vorm van de posities in uw effectenportefeuille. Het gratis
openen van een beleggingsrekening is een verplichting. Het afsluiten van een verzekering of het afnemen van
overige nevendiensten is niet aan de orde.
Voor de handel in effecten en het beheren van effecten berekent Binck kosten. Voor een volledig overzicht van
de kosten die Binck voor beleggen in rekening brengt kunt u de website van Binck (Ondersteuning -> Tarieven &
Condities) raadplegen.
Het aanhouden van tenminste één beleggingsrekening is vereist
Het aanhouden van één of meer rekeningen is vereist voor de boeking van zowel betalingen als het opnemen van
krediet. U dient uw beleggingsrekening vervolgens te koppelen aan uw eigen betaalrekening bij een derde [externe]
bank.
4. Overige juridische aspecten die van belang zijn
Beëindiging van de kredietovereenkomst
De overeenkomst Effectenkrediet kunt u zonder opzeggingstermijn schriftelijk beëindigen onder voorwaarde dat
het krediet volledig is afgelost met inachtneming van de lopende rente. Voor het (beëindigen van) effectenkrediet
betaalt u naast de lopende rente geen afsluitprovisie of andere kosten.
Het effectenkrediet 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.
Herroepingsrecht
U heeft niet de mogelijkheid om de kredietovereenkomst na ondertekening te herroepen.
Vervroegde aflossing
U kunt op ieder moment het effectenkrediet geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen.

Raadpleging van een gegevensbank
Voordat u in aanmerking komt voor Effectenkrediet toetsen wij uw kredietwaardigheid bij het Bureau Krediet
Registratie (BKR). Een aanvraag voor effectenkrediet zal niet leiden tot een registratie van dit krediet bij het BKR.
Binck 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.
5. Extra gegevens verkoop financiële diensten op afstand
Betreffende de aanbieder van krediet
Registratie
BinckBank N.V. is statutair gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 310, Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam, handelsregister nr 33162223, Amsterdam
Toezichthoudende autoriteiten
De toezichthoudende autoriteiten van BinckBank N.V. zijn de Nederlandsche Bank (DNB) en de autoriteit Financiele
Markten (AFM).
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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 dit contract 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.
Betreffende klachten- en beroepsprocedures
Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures
Binck werkt volgens een interne klachtenprocedure en is 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 Binck via klantenservice@binck.nl. U mag deze klacht zowel per e-mail als via de website aan
Binck voorleggen. U kunt hierover ook contact opnemen met Binck op telefoonnummer 020 606 2666. Wij lossen
uw klacht graag samen met u op. Mochten u en Binck 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.

BinckBank

Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Postbus 75047
1070 AA Amsterdam
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020 606 26 66
020 320 41 76
info@binck.nl
www.binck.nl
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