Betaal uw aankoop in vaste maandaflossingen!
Op krediet betalen aan dezelfde prijs
als contant betalen.*
Vraag naar de Beobank Partner Mastercard
met FIX PAY-optie in onze winkel

Voorbeeld: Kredietopening van onbepaalde duur van 2.500€. Jaarlijks
(variabele actuariële debetrentevoet: 12,06%) met een jaarlijkse bijdrage van 5€.

Kostenpercentage van 12,49%

De Beobank Partner Mastercard is verbonden aan een kredietopening van onbepaalde duur, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord.
Rentevoeten van kracht op 01/06/2017, kunnen gewijzigd worden.
U betaalt maandelijks minstens 1/18de (als de kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000€) of 1/20ste (als de kredietlijn groter is dan 5.000€) van de gebruikte financiële reserve
(met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage en de eventuele FIX PAY-maandaflossing) en met een minimum van 25€ (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25€;
in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage en de eventuele FIX PAY-maandaflossing.
Het totaal door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik dat u maakt van uw kredietopening.
* FIX PAY-optie in deelnemende winkels aan 0% debetrente, voor alle producten met een aankoopprijs van min. 200€ en max. 3.000€. Terugbetaalbaar in max. 24 maand
aflossingen. Er is geen voorschot vereist. Voor andere aankopen gelden de gewone kaartvoorwaarden.
In het kader van dit programma reserveert u een gedeelte van uw kredietopening voor de terugbetaling van uw aankoop, via maandelijkse gelijke betalingen gespreid over max.
24 maanden, aan een vaste actuariële debetrente van 0%, zonder kosten.
Voorbeeld: voor een aankoop van 1.000€ via FIX PAY, wordt 1.000€ gereserveerd op het beschikbare bedrag van uw kredietopening; u betaalt uw aankoop terug door
10 maandelijkse betalingen van 100€. Het totale bedrag van de aankoop is 1.000€ (contante prijs: 1.000€).
Kredietgever: Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel, IBAN: BE77 9545 4622 6142, FSMA 19688A.
V.U./Kredietbemiddelaar, Agent in nevenfunctie: KEY MUSIC NV, Ankerstraat 81, 9100 Sint-Niklaas, BTW BE 0447.439.719, RPR Dendermonde.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD

