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Productwijzer Rood Staan
Voor wie is deze informatie?
Deze informatie is voor als u meer wilt weten over Rood Staan. Wilt u Rood Staan aanvragen? Dan is het
belangrijk om te weten of het krediet bij u past. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.
Het krediet
Wat is Rood Staan?
Rood Staan is een geoorloofde debetstand op uw betaalrekening. U spreekt een maximum kredietbedrag af met ABN
AMRO. Dit noemen we de kredietlimiet. Tot deze kredietlimiet kunt u rood staan op uw betaalrekening. Terugbetaalde
bedragen kunt u weer opnemen. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld u gebruikt van uw kredietlimiet. Rood Staan
is handig als u extra ruimte wilt op uw betaalrekening.
Kenmerken van Rood Staan:
▶ U spreekt een kredietlimiet af vanaf € 500,- tot € 5.000,-. Maar nooit meer dan het netto
maandinkomen.
▶ Met de kredietlimiet heeft u extra ruimte op uw betaalrekening.
▶ U bepaalt zelf wanneer u gebruikmaakt van uw kredietlimiet.

▶ U betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen.

▶ U moet eens in de 90 dagen minimaal 1 werkdag een positief saldo op de betaalrekening hebben.
Hoe maakt u gebruik van uw krediet?
▶ Met uw Betaalpas met pincode die u bij uw betaalrekening heeft.

▶ Via Internet Bankieren of de Mobiel Bankieren app van ABN AMRO kunt u geld overboeken van uw betaalrekening
met Rood Staan naar een andere rekening.
Wat betaalt u per maand?
Bij Rood Staan betaalt u maandelijks rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Er is geen maandelijkse aflossing. U
moet eens in de 90 dagen minimaal 1 werkdag een positief saldo op de betaalrekening hebben.
Welk rentepercentage betaalt u?
Maandelijks betaalt u rente over het bedrag dat u leent. Het rentepercentage kan wijzigen tijdens de looptijd van uw krediet.
Als het rentepercentage wijzigt, melden wij dit aan u. Kijk op abnamro.nl/lenen voor de huidige rente.
Wanneer verlagen we de kredietlimiet?
Als u 70 jaar bent, verlaagt de bank de kredietlimiet. Dit gebeurt iedere maand met hetzelfde bedrag, zodat de
kredietlimiet €1.000,− is als u 80 jaar bent. Dit geldt niet als uw kredietlimiet lager dan €1.000,− is.
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De aanvraag
Waar vraagt u Rood Staan aan?
Rood Staan kunt u alleen online aanvragen:
▶ Via de Mobiel Bankieren app
▶ Via Internet Bankieren
Hoe verloopt de aanvraag voor Rood Staan?
1.

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, vragen wij een aantal gegevens van u. Bijvoorbeeld uw salaris, pensioen of
uitkering. Deze gegevens lezen we af van uw betaalrekening. Hiervoor geeft u akkoord. Wij stellen regels aan de
bijschrijvingen die wij gebruiken hiervoor. Bijschrijvingen moeten bijvoorbeeld 3 maanden achter elkaar binnenkomen van
dezelfde rekening. Ook moet uit de bijschrijving blijken dat het om salaris, pensioen of uitkering gaat.

2.

Als wij uw salaris, pensioen of uitkering niet automatisch kunnen aflezen van uw betaalrekening, kunt u dit zelf doorgeven
aan ons. Wij controleren het dan alsnog handmatig binnen 1 werkdag. Dit inkomen moet wel binnenkomen op de
betaalrekening waarop u Rood Staan aanvraagt.

3.

Wij kijken bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel of u al kredieten heeft. En of u deze kredieten volgens afspraak
terugbetaalt.

4.

Keuren wij uw aanvraag voor Rood Staan goed? Dan ontvangt u direct de kredietovereenkomst.

5.

U ondertekent de kredietovereenkomst via de Mobiel Bankieren app met PIN5 of uw vingerafdruk. Via Internet Bankieren
ondertekent u met de e.dentifier.

6.

Na de ondertekening kunt u het bedrag van de limiet direct online gebruiken, bijvoorbeeld voor een betaling via iDEAL.
Binnen 2 werkdagen kunt u ook pinnen in de winkel of geld opnemen bij een automaat. Ook melden wij uw krediet bij het
BKR.

7.

Bovenstaande stappen zijn nodig om er zeker van te zijn dat het krediet zorgvuldig aan u wordt verstrekt.

Wanneer kunt u Rood Staan aanvragen?
▶ U kunt Rood Staan aanvragen vanaf 18 jaar.
▶ U heeft een solo of een gezamenlijke betaalrekening:
•

waar uw salaris de drie voorgaande maanden op is binnengekomen.

• zonder bestaand limiet.
▶ U heeft Internet Bankieren of maakt gebruik van de Mobiel bankieren app
Hoeveel kunt u lenen?
Rood Staan kan vanaf € 500,- tot € 5.000,-. Uw limiet kan nooit hoger zijn dan het netto maandinkomen. Bent u ouder dan 75
jaar? Dan kan Rood Staan tot maximaal €1.000,-. Zo verlagen we uw limiet niet met te grote stappen.
De hoogte van het bedrag dat u kunt lenen hangt af van uw inkomen en uw uitgaven. Als u Rood Staan aanvraagt, rekent ABN
AMRO voor u uit of u het krediet terug kunt betalen. U moet maandelijks minimaal 2% van de kredietlimiet kunnen betalen. U
kunt ook zelf uitrekenen hoeveel u kunt lenen. Kijk hiervoor op abnamro.nl/lenen.

Handig om te weten
In één keer het hele krediet terugbetalen?
Als u wilt, mag u in één keer uw hele krediet terugbetalen. Hiervoor betaalt u geen boete.
Kunt u uw krediet beëindigen?
U mag het krediet altijd beëindigen. Dit kunt u direct zelf regelen via de Mobiel Bankieren app of via Internet Bankieren. U moet
natuurlijk wel uw krediet terugbetalen.
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Wat gebeurt er als meer dan 90 dagen niet positief staat?
U moet eens in de 90 dagen minimaal 1 dag een positief saldo op de betaalrekening hebben. Als u meer dan 90 dagen
niet positief op uw betaalrekening staat, nemen wij contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid dit bedrag alsnog te
betalen. Voorkom problemen: neem contact op met ABN AMRO als u verwacht dat u niet eens in de 90 dagen positief
kan staan. U voorkomt zo dat wij uw limiet verwijderen. Verwijdert ABN AMRO de limiet? Dan heeft u een mogelijke
betalingsachterstand. ABN AMRO meldt een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen bij het BKR. Het BKR
registreert deze gegevens. Dit kan gevolgen hebben als u een nieuw krediet aanvraagt. Lees meer op www.abnamro.nl
Niet hoeven terugbetalen als u overlijdt?
Als u overlijdt voordat u 80 jaar bent, hoeven uw nabestaanden de openstaande schuld niet terug te betalen. Dit geldt alleen
als:
▶ u de maandbedragen op tijd heeft betaald, en

▶ u niet overlijdt binnen een halfjaar nadat u het krediet heeft afgesloten, en

▶ het overlijden binnen 12 maanden wordt gemeld.

Heeft u samen een krediet? Dan geldt dit voor u beiden.
Uw krediet wijzigen?
Misschien wilt u gedurende de looptijd uw krediet wijzigen. Dit kunt u direct zelf regelen via de Mobiel Bankieren app
of Internet Bankieren

Meer weten over Rood Staan van
ABN AMRO?
 Kijk op abnamro.nl/lenen
 Bezoek een ABN AMRO kantoor.
 Bel naar 0900 - 0024*.

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