Kaskrediet
Informatiefiche
Het kaskrediet is een kredietvorm waarbij de bank u toestemming geeft om op uw zichtrekening in debet te
gaan tot een bepaald bedrag en tegen bepaalde voorwaarden.

Bestemming

Met een kaskrediet kunt u tijdelijke liquiditeitstekorten financieren die zich tijdens de exploitatiecyclus van uw
onderneming voordoen en waarvan de grootte en de duur vooraf niet exact zijn gekend (bv. een tijdelijk tekort
tussen het betalen van leveranciers, lonen, sociale bijdragen en de betaling door de klant).
Deze kredietvorm is dan ook bijzonder geschikt voor bedrijven met een grote behoefte aan bedrijfskapitaal die
voor korte periodes fluctueert. Bijvoorbeeld:
• ondernemingen die met het oog op de kerst- en nieuwjaarsperiode een extra voorraad inkopen (wijnhandelaars, speelgoedwinkels …);
• ondernemingen die een kortstondige debetstand op het einde van de maand (ten gevolge van bv. de
betaling van de lonen) willen overbruggen.

Werking

Het kaskrediet is een uiterst flexibele kredietvorm die zich volledig aanpast aan de behoeften van uw bedrijf.
• U beschikt vrij over het krediet: zolang u binnen de kredietlimiet blijft, hoeft u geen enkele verantwoording
af te leggen over de bestemming.
• U hoeft het kaskrediet niet volledig op te nemen.
• U bent niet verplicht tot periodieke terugbetalingen. Dat onderscheidt het kaskrediet van een lening.
• U kunt binnen de afgesproken periode van het krediet gebruik maken telkens u dat wenst. Wel wordt
verwacht dat het krediet niet doorlopend voor het volle bedrag wordt opgenomen.
Verder werkt het kaskrediet volgens het zichtrekeningprincipe. Dat betekent dat u vanaf de zichtrekening
alle gebruikelijke uitgaven kunt doen tot het toegestane debetbedrag (overschrijvingen, cheques uitschrijven,
facturen domiciliëren, geldafhalingen …). Daarnaast kunt u ook bedragen op de rekening storten, die het
debetsaldo compenseren of verminderen, zodat de aanrekening van de debetinteresten geheel of gedeeltelijk
wordt onderbroken.

Looptijd

Het kaskrediet kan voor bepaalde of onbepaalde duur worden toegekend. In dat laatste geval kan zowel u als
de bank op ieder ogenblik een einde maken aan de overeenkomst, mits er rekening wordt gehouden met een
redelijke opzeggingstermijn.

Rentevoet/Kosten

De rentevoet bestaat uit:
• een basisrentevoet;
• een variabele marge afhankelijk van het gevraagde kredietbedrag;
• een provisie (reserveringscommissie) van 0,25% per kwartaal op het bedrag van de kredietlijn, of,
bij overschrijding, op de hoogste debetstand.
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Andere kosten
• Dossierkosten: 0,10% op de aangevraagde lijn met een minimum van 200 EUR
• Beheerkosten: 15 EUR per trimester per kredietdossier

Kenmerken van de voornaamste zekerheden

Op de website http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden vindt u een
overzicht van de mogelijke zekerheden die door de bank gevraagd kunnen worden en de impact ervan op uw
kredietaanvraag.

Overheidsmaatregelen voor de kmo

Voor kmo’s bestaan er ook een reeks overheidsmaatregelen. Op volgende website vindt u een handig overzicht:
http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen

Bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
en de distributie van financiële instrumenten
Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70
E-mail: Ombudsman@OmbFin.be
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Zowel de te betalen interesten als de reserveringscommissie worden op het einde van het trimester in
mindering gebracht van de zichtrekening.
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