
1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever
  Kredietgever

International Card Services BV, 

Adres Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen

Telefoonnummer 020 - 6 600 123

E-mailadres service@icscards.nl

Webadres www.icscards.nl/abnamro

  Kredietbemiddelaar

ABN AMRO Bank N.V.

Adres Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam

Telefoonnummer 0900 - 0024 *

Webadres www.abnamro.nl

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
  Het soort krediet

De Gespreid Betalen Faciliteit is een vorm van doorlopend krediet. U kunt steeds 

(opnieuw) tot maximaal het overeengekomen kredietbedrag besteden, maar pas 

nadat u de eerder ontstane schuld geheel of gedeeltelijk heeft afgelost.  

  Het totale kredietbedrag

Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen 

die op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar 

worden gesteld.

Het totale kredietbedrag is afhankelijk van de toegekende bestedingslimiet op uw

creditcard. De mogelijkheden zijn: 

Bestedingslimiet                                                 Bestedingslimiet

ABN AMRO Credit Card                                     ABN AMRO Gold Card

1.     € 2.500,-, of                                                1.     € 5.000,-, of

2.     € 5.000,-, of                                                2.     € 7.500,-, of

3.     € 7.500,-.                                                    3.     € 10.000,-. 

  De voorwaarden voor kredietopneming

Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het geld 

zal ontvangen.

Zodra u uw creditcard gebruikt voor geldopnamen, transacties of het overmaken 

van geld naar uw bankrekening, neemt u (een deel van) het krediet op.

  De duur van de kredietovereenkomst 

De kredietovereenkomst heeft een onbepaalde duur, maar kan worden opgezegd.

  Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin de termijnen worden toegerekend 

Per maand dient u een minimumbedrag te betalen. Dit bedrag is 2,5% van het 

openstaande saldo op uw rekeningoverzicht, met een minimum van € 20,-. Van de 

betalingen die wij ontvangen, worden eerst de rente en de kosten betaald en pas 

daarna de hoofdsom. U kunt altijd meer betalen. Hiervoor brengen wij geen extra 

kosten in rekening.
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* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.



  Totaal door u te betalen bedrag

Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal, 

vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband 

met uw krediet. 

Bestedingslimiet                   Totaal te betalen bedrag (bestedingslimiet, rente en de

ABN AMRO Credit Card        jaarlijkse Card-bijdrage)

1.     € 2.500,-                        € 2.700,-

2.     € 5.000,-                        € 5.378,-

3.     € 7.500,-                        € 8.057,-

Bestedingslimiet                   Totaal te betalen bedrag (bestedingslimiet, rente en de

ABN AMRO Gold Card         jaarlijkse Card-bijdrage)

1.     € 5.000,-                       € 5.409,-

2.     € 7.500,-                       € 8.088,-

3.     € 10.000.                      € 10.766,-

Voor deze berekening gaan wij uit van de volgende voorbeeldsituatie:

-  u neemt in één keer de volledige bestedingslimiet op;

-  u betaalt de volledige bestedingslimiet terug in twaalf maandelijkse termijnen;

-  u betaalt de Card-bijdrage;

-  u gebruikt uw Card verder niet voor betalingen.

  Gevraagde zekerheden

Beschrijving van de door u in verband met de krediet-

overeenkomst te verstrekken zekerheden.

In principe vragen wij geen zekerheden. Het is wel mogelijk dat wij naar aanleiding 

van de beoordeling van uw aanvraag om zekerheid vragen in de vorm van 

bijvoorbeeld een borgstelling.  

3. Kosten van het krediet
  Debetrentevoet

De rente van de ABN AMRO Credit Card en ABN AMRO Gold Card bedraagt  

14% effectief op jaarbasis. Dit percentage is variabel en kan door ons op elk 

moment worden gewijzigd. De rente wordt per dag berekend. Daardoor kan het 

rentebedrag per maand verschillen. 

  Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)

Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage 

van het totale kredietbedrag. 

Aan de hand van het JKP kunt u verschillende  

aanbiedingen onderling beter vergelijken.

Het JKP is afhankelijk van de rente, de bestedingslimiet en de jaarlijkse

Card-bijdrage. Het JKP bedraagt:

ABN AMRO Credit Card                                 ABN AMRO Gold Card

Bestedingslimiet    JKP                                   Bestedingslimiet    JKP

1.     € 2.500,-        15,87%                            1.     € 5.000,-          16,31%

2.     € 5.000,-        14,93%                            2.     € 7.500,-          15,53%

3.     € 7.500,-        14,62%                            3.     € 10.000,-        15,15%

Voor deze berekening gaan wij uit van de volgende voorbeeldsituatie:

-  u neemt in één keer de volledige bestedingslimiet op;

-  u betaalt de volledige bestedingslimiet terug in twaalf maandelijkse termijnen;

-  u betaalt de Card-bijdrage;

-  u gebruikt uw Card verder niet voor betalingen.

Het JKP wijzigt als de rente, de limiet of de jaarlijkse Card-bijdrage wijzigen.



  Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht om

-  een verzekering ter waarborging van het krediet, of

-  een andere nevendienst af te nemen?  

Indien de kosten van deze diensten de kredietgever niet 

bekend zijn, worden zij niet in het JKP opgenomen.

Nee, dit is niet verplicht.

  Met het krediet verband houdende kosten

Het aanhouden van één of meer rekeningen is vereist 

voor de boeking van zowel betalingen als krediet- 

opnemingen.

Betalingen en geldopnames die u met uw Card doet en de betalingen die u aan 

ons doet, worden door ons op een administratieve rekening bijgehouden. Voor 

deze rekening hoeft u niets te betalen. U heeft ook een betaalrekening bij uw eigen 

bank nodig voor uw betalingen aan ons.

Bedrag van de kosten voor het gebruik van een specifiek 

betaalmiddel (bijvoorbeeld een kredietkaart).

De kosten voor het gebruik van de Card zijn als volgt:

- De jaarlijkse bijdrage van de ABN AMRO Credit Card: € 21,35

- De jaarlijkse bijdrage van de ABN AMRO Gold Card: € 52,50 

  (deze kosten zijn opgenomen in het hierboven genoemde JKP).

Voorwaarden waaronder de hierboven genoemde aan 

de kredietovereenkomst verbonden kosten voor 

wijziging vatbaar zijn. 

Wij kunnen de hoogte van de rente en de kosten wijzigen. Voordat deze  

wijzigingen ingaan, laten wij u dit weten.

  Kosten in het geval van betalingsachterstand

Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben 

(bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en kredietverkrijging 

bemoeilijken.

Voor wanbetaling wordt u rente aangerekend. Als u het minimaal te betalen bedrag 

niet of te laat betaalt, sturen wij u een aanmaning. Het verschuldigde bedrag moet 

u dan alsnog binnen 7 dagen betalen. Betaalt u niet binnen 7 dagen, dan brengen 

wij vertragingsrente in rekening over elk openstaand bedrag. De vertragingsrente 

is gelijk aan de rente die voor het krediet in rekening wordt gebracht en wordt op 

dezelfde manier berekend.

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn
  Herroepingsrecht

U heeft het recht de kredietovereenkomst binnen een 

periode van 14 kalenderdagen te herroepen.

Ja, dit recht heeft u.

  Vervroegde aflossing

U heeft te allen tijde het recht het krediet volledig of 

gedeeltelijk vervroegd af te betalen.

Ja, u mag kosteloos vervroegd aflossen.

  Raadpleging van een gegevensbank

De kredietgever dient u onverwijld en zonder kosten in staat 

te 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. 

 

Wij informeren u als uw aanvraag wordt afgewezen op grond van informatie  

van het Bureau Kredietregistratie te Tiel (BKR) of informatie van handels- 

informatiebureaus.



  Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen

U heeft het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar 

van de ontwerpkredietovereenkomst te verkrijgen. Deze 

bepaling is niet van toepassing indien de kredietgever ten 

tijde van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst 

met u aan te gaan.

Ja, dit recht heeft u. 

De periode gedurende welke de kredietgever door de 

precontractuele informatie is gebonden.

Deze informatie verstrekken wij u onder voorbehoud van wijzigingen. Als deze 

informatie op het moment van uw aanvraag gewijzigd is, dan krijgt u eerst de 

gewijzigde informatie toegezonden. Daarna kunnen wij uw aanvraag in behande-

ling nemen.

5. Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten 
a) betreffende de kredietgever 

  Kredietgever

International Card Services BV, 

Adres Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen

Telefoonnummer 020 - 6 600 123

E-mailadres service@icscards.nl

Webadres www.icscards.nl/abnamro

  Registratie 

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam  

onder nummer 33200596. 

  De toezichthoudende autoriteit

Wij beschikken over een door De Nederlandsche Bank verstrekte bankvergunning. 

Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten voor het aanbieden van 

krediet en spaarrekeningen en het bemiddelen in verzekeringen.

b) betreffende de kredietovereenkomst

  Uitoefening van het herroepingsrecht

U mag de Gespreid Betalen Faciliteit binnen 14 kalenderdagen na de ingangs-

datum beëindigen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar als u uw Card of de 

bijbehorende faciliteiten al wel heeft gebruikt, dan moet u de kosten van dat 

gebruik uiteraard wel aan ons terugbetalen. Als u uw Card-bijdrage al betaald had, 

dan betalen we die aan u terug.

De wetgeving die door de kredietgever wordt gebruikt

als grondslag voor de totstandkoming van de

betrekkingen met u voorafgaand aan het sluiten

van de kredietovereenkomst.

 

De relevante Nederlandse wet- en regelgeving.

Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van

toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter.

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Taalregeling Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in de Nederlandse taal.



c) betreffende beroepsprocedures

Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke

klachten en beroepsprocedures.

U kunt uw opmerkingen schriftelijk, telefonisch of per e-mail doorgeven via onze 

Servicedesk. Als dit contact of de geboden oplossing niet aan uw verwachting 

voldoet, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij onze Directie. Wij hebben een 

interne klachtenprocedure. Stuur uw brief naar International Card Services BV, 

t.a.v. het Directiesecretariaat, antwoordnummer 242, 1100 VB Diemen. Als de 

klacht onverhoopt niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u terecht bij het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl) nadat wij ons definitieve 

standpunt over de klacht aan u bekend hebben gemaakt.


