Bang dat je financiële
maandlast te zwaar wordt
door onvoorziene omstandigheden?

www.febelfin.be

Praat erover met je bankier

Praat dus met je bankier
vóór het te laat is!
Contacteer je bankier of surf naar
www.febelfin.be of www.upc-bvk.be
waar je de volledige contactgegevens kan vinden
van de betrokken diensten van de verschillende
banken/kredietgevers.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de
gedragscode met principes om op verantwoorde
wijze krediet aan te gaan en te verstrekken:
www.febelfin.be
Tenslotte wijzen we je er op dat het Waalse en
het Vlaamse gewest een verzekering aanbieden
tegen het verlies van inkomen. Deze verzekering
is aan bepaalde voorwaarden onderhevig.
Meer informatie vindt u op www.upc-bvk.be
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Bang dat je maandlast
te zwaar wordt?

Wat zijn de mogelijkheden voor
mijn hypothecair krediet?

Goed budgetbeheer en
financiële planning

Bang dat je financiële maandlast te zwaar wordt
na ontslag of onvoorziene gebeurtenissen?

Uitstel van betaling van kapitaal

Indien je dit wenst geven wij je financiële
begeleiding met het oog op goed budgetbeheer.

Als je bedrijf de deuren sluit en jij je job kwijt
raakt, of bij andere onvoorziene gebeurtenissen
(vb. langdurige ziekte), veranderen je financiële
mogelijkheden. Je hypothecaire en andere
kredieten wegen plotseling veel zwaarder
op je budget.

Een maandelijkse terugbetaling bestaat uit een
deel kapitaal en uit een deel interest. Om het
maandelijkse bedrag te verminderen, kan nagegaan
worden of een tijdelijk uitstel van de terugbetaling
van het kapitaal mogelijk is.
Het uitstellen van interest is niet mogelijk.

Het is het moment om maatregelen te nemen!
Praat erover met je bankier. Samen en in goede
verstandhouding kan je naar een oplossing zoeken
om je financiële maandlast te verminderen.

Verlenging van de looptijd van
je hypothecair krediet

In deze folder vind je meer informatie over
welke concrete maatregelen kunnen overwogen
worden.

Misschien is het voor u als klant interessant is om
de looptijd van uw krediet te verlengen. De huidige
terugbetaling van kapitaal wordt dan gespreid in de
tijd, waardoor uw maandlast uiteraard vermindert.

In sommige gevallen, zoals voor consumentenkrediet, zijn de mogelijkheden daartoe eerder
(wettelijk) beperkt. Inzake hypothecair krediet zijn
de mogelijkheden ruimer.
We sommen even enkele maatregelen op voor het
hypothecair krediet.

(Gedeeltelijke) vervroegde
terugbetaling
Indien je financiële mogelijkheden dit toelaten, kan
je steeds een (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling van je hypothecair krediet overwegen, wat je
afbetalingslast zal doen dalen of tot nul herleiden.

Wij zullen dan samen je budget bespreken
en rekening houdend met de nieuwe situatie en
mogelijkheden een financiële planning uitwerken.
Wij bekijken met jou welke mogelijkheden voor jou
interessant kunnen zijn. De nodige berekeningen
zullen samen worden doorgenomen en besproken.
Je zal daarbij door ons ook worden ingelicht over
de mogelijke financiële gevolgen en wettelijke
implicaties van een eventuele aanpassing van
de maandlast.
Weet dat uitstel van betaling, in sommige
gevallen, wettelijk wordt beschouwd als een
betalingsachterstand met melding aan
de Nationale Bank van België.

