Voorwaarden Rood Staan
Deze voorwaarden zijn onderdeel van uw
kredietovereenkomst.

e. Naast de rente betaalt u ook kosten voor uw
betaalrekening.

1. Wat is Rood Staan?

6. Check van uw gegevens

Rood Staan is een doorlopend krediet op een
betaalrekening voor particulieren. U kunt rood staan tot
uw limiet op voorwaarde dat uw saldo iedere 3
maanden minstens 1 werkdag positief is. En uw
inkomen blijft binnenkomen op de door u gekozen
betaalrekening. Het deel dat u terugbetaalt, kunt u weer
opnemen.

a. Voordat u uw limiet kiest, bekijken wij uw gegevens
bij het BKR. Ook kijken wij op uw betaalrekening
welke inkomsten u de afgelopen 3 maanden had.
Hiervoor geeft u eerst akkoord.
b. Vlak voor uw pensioen weten we niet of u hetzelfde
inkomen houdt. Daarom kunt u geen Rood Staan
openen als u 62, 63, 64, 65 of 66 jaar bent.

2. Geld opnemen

7. Kredietlimiet verlagen vanaf 70 jaar

a. U mag tot de afgesproken kredietlimiet geld
opnemen.
b. ABN AMRO kan uw geldopname weigeren.
Bijvoorbeeld als u zich niet houdt aan een afspraak
met ons.

a. Als u 80 jaar bent, kunt u maximaal € 1.000,- rood
staan. Daarom verlagen wij de kredietlimiet elke
maand vanaf uw 70 e jaar met gelijke stappen tot
een bedrag van € 1.000,-.
b. Bent u 70 jaar of ouder bij het aangaan van het
krediet? Dan verlagen wij meteen de kredietlimiet
iedere maand met hetzelfde bedrag. Zodat de
kredietlimiet € 1.000,- is als u 80 jaar bent.

3. Direct terug moeten betalen
a. Staat u langer dan 3 maanden rood? Dan vragen wij
u het bedrag dat u rood staat direct terug te betalen.
Doet u dat niet binnen 2 weken? Dan halen wij uw
limiet eraf en betaalt u de maximaal toegestane
rente over het bedrag dat u rood staat.
b. In artikel 3 van de Algemene Voorwaarden Lenen
staat dat u het krediet in één keer moet terugbetalen
als u 2 maanden of langer niet (terug) heeft betaald.
Dit geldt niet voor Rood Staan.

8. Niet terugbetalen bij overlijden

a. Overlijdt u voordat u 80 jaar bent? Dan beëindigt
ABN AMRO uw krediet. Uw nabestaanden of
degene met wie u het krediet heeft afgesloten,
hoeven de kredietlimiet niet terug te betalen. We
doen dat alleen als:
• U altijd op tijd heeft betaald.
• U niet overlijdt binnen 6 maanden nadat u het
4. BKR
krediet kreeg.
ABN AMRO is aangesloten bij het BKR. Wij melden uw
• Wij binnen 12 maanden na uw overlijden bericht
krediet bij het BKR om te zorgen dat u niet meer krediet
krijgen dat u overleden bent.
krijgt dan u kunt betalen. En ook om krediet- en
b. Overlijdt u binnen 6 maanden nadat uw Rood Staan
betaalrisico’s voor andere bedrijven te beperken.
is geopend? Maar was uw Rood Staan eerst een
andere lening die u al 6 maanden had? Dan
schelden wij u het bedrag kwijt dat voor die eerdere
5. Rente en kosten
lening was afgesproken.
a. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood
staat.
b. De rente is variabel. Dit betekent dat ABN AMRO
9. Wijzigen voorwaarden Rood Staan
deze altijd kan wijzigen. Hiervan krijgt u 1 maand
Wanneer de voorwaarden van Rood Staan
van te voren bericht.
wijzigen, is artikel 4a van de Algemene Voorwaarden
c. Bent u het niet eens met de rentewijziging? Dan
Lenen van toepassing.
mag u het krediet beëindigen. Dat kost u niets extra.
d. Als we de rente vaststellen, kijken we naar
veranderingen in:
1. bedrijfseconomische omstandigheden, zoals:
a. ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt
b. verandering in onze concurrentiepositie of
ons verdienmodel
2. onze dienstverlening, zoals:
a. een verandering in dit product
b. een verandering in de kosten die wij hebben
c. de introductie van een nieuw product of
nieuwe dienst
d. een verandering in uw risicoprofiel
3. toepasselijke regels, zoals:
a. ontwikkelingen in wet- of regelgeving
b. een uitspraak van een gerechtelijke
instantie, klachtencommissie of
geschillencommissie
c. een besluit/zienswijze van een
toezichthouder
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