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Beste <aanhef> <achternaam>,
Op 1 juli 2020 hebben we u per brief geïnformeerd dat Nationale-Nederlanden stopt met Doorlopend Krediet. Tot en met 31
december 2020 kunt u nog geld opnemen uit uw Doorlopend Krediet. Daarna is dit niet meer mogelijk. In deze brief leest u
wat dit betekent voor uw krediet bij Nationale-Nederlanden.
Waarom bieden we geen Doorlopend Krediet meer aan?
Bij een Doorlopend Krediet lossen klanten die regelmatig gebruikmaken van de opnameruimte weinig af. Hierdoor blijft het
krediet (onnodig) lang openstaan. Dit kan leiden tot financiële problemen en dat willen we voorkomen. Daarom is NationaleNederlanden per 1 juli 2020 gestopt met het aanbieden van Doorlopend Krediet. We bieden nu alleen nog een Persoonlijke
Lening aan. Met deze leningvorm heeft u de zekerheid dat het krediet aan het einde van de looptijd is afgelost.
Geld opnemen tot en met 31 december 2020
U kunt tot en met 31 december 2020 geld opnemen uit uw Doorlopend Krediet. Dat kan tot maximaal uw huidige kredietlimiet.
U kunt uw limiet niet meer verhogen bij een opname. Wilt u voor die tijd nog geld opnemen? En is het langer dan 12 maanden
geleden dat u gebruik heeft gemaakt van de opnameruimte van uw Doorlopend Krediet? Dan vragen we u om ons eerst
enkele actuele gegevens te sturen. Bijvoorbeeld over uw inkomsten en uitgaven. Aan de hand daarvan beoordelen we of de
opname financieel verantwoord is.
Let op: 31 december 2020 is de uiterste datum voor het indienen van een opnameverzoek. Een opnameverzoek blijft
30 dagen geldig, daarna vervalt het. Documenten die eventueel nodig zijn om uw persoonlijke en financiële situatie te
actualiseren, dienen ook binnen deze periode van 30 dagen te zijn aangeleverd.
Wat betekent dit daarna voor uw krediet?
Na 31 december 2020 lost u maandelijks een bedrag af op uw Doorlopend Krediet. Uw maandbedrag verandert niet. De
rente van uw Doorlopend Krediet blijft variabel, zoals u gewend bent. U mag op ieder moment boetevrij aflossen.
Omzetten naar een Persoonlijke Lening
U kunt uw Doorlopend Krediet omzetten naar een Persoonlijke Lening. Daarbij krijgt u de zekerheid van een vaste rente.
Ook bij een Persoonlijke Lening kunt u boetevrij aflossen. Uw adviseur kan u hierover meer informatie geven.
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Heeft u vragen?
Of wilt u meer informatie? Kijk dan op nn.nl/uwdoorlopendkrediet. U kunt ons ook bellen op 088 655 60 80. We zijn
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.
Met vriendelijke groet,

Monique Sueters-Versteegen
Directeur Hypotheken & Consumptief Krediet
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