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Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen 
met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst 
gespreid terug betalen.
En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat 
krediet daadwerkelijk gebruikt.

Waarvoor gebruikt u Krediet op creditcard?

Het Krediet op creditcard is gekoppeld aan uw RaboCard of 

uw Rabo GoldCard. Het krediet is altijd direct tot uw beschik-

king. U hoeft deze extra financiële ruimte niet te gebruiken, 

maar het is makkelijk als u het toch nodig heeft.

Wat is een Krediet op creditcard?

De RaboCard en Rabo GoldCard bieden u betaalgemak in de 

hele wereld, maar zeker ook in Nederland.

Bij de RaboCard en de Rabo GoldCard worden uw uitgaven 

standaard elk maand automatisch van uw betaalrekening 

geïncasseerd.

Met een Krediet op creditcard bij de RaboCard of Rabo 

GoldCard kunt u zelf bepalen hoeveel u aan het einde van de 

maand - en in welke termijnen - u terugbetaalt. Rentekosten 

betaalt u alleen over dat deel van het krediet waar u gebruik 

van maakt. 

Hoe gebruikt u het Krediet op creditcard?

De uitgaven die u met uw RaboCard of Rabo GoldCard doet 

kunt u gespreid terugbetalen.

U bepaalt zelf uw maandelijkse termijn. Voor de RaboCard 

betaalt u 2% van het bedrag dat u nog bent verschuldigd 

(inclusief rente). Dit heet het uitstaande saldo. Het minimum is 

€ 50,- per maand.

Voor de Rabo GoldCard betaalt u 5% van het uitstaande saldo. 

Het minimum bedrag is dan € 45,- per maand. De verplichte 

maandtermijnen worden maandelijks automatisch van uw 

betaalrekening afgeschreven.

Als u meer wilt aflossen kan dat ook.

U kunt gewoon een bedrag overschrijven naar het op uw 

rekeningafschrift vermelde rekeningnummer.

Aflossen

Als u kiest voor het Krediet op creditcard, bent u rente ver-

schuldigd over het uitstaande saldo. U bent geen rente 

verschuldigd over het deel van het op het rekeningoverzicht 

vermelde uitstaande saldo, dat binnen veertien dagen na 

dagtekening van het rekeningoverzicht door u (vervroegd) is 

afgelost.

U kunt ook altijd geheel of gedeeltelijk vervroegd en boetevrij 

aflossen.

Krediet op creditcard
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Een voorbeeld

U heeft een RaboCard met kredietlimiet van € 2.500,-. 

In een winkel koopt u met uw RaboCard een laptop ter 

waarde van € 750,-. Aan het einde van de maand krijgt 

u van ons een overzicht van alle aankopen die u met uw 

RaboCard die maand heeft gedaan. U wilt van de € 750,- 

van de laptop nu direct € 500,- terugbetalen en € 250,- 

spreiden over 5 maanden. Dat betekent dat u

de 5 maanden daarop € 50,- per maand betaalt (het 

minimum bedrag voor terugbetaling van de RaboCard). U 

betaalt dan ook alleen over deze € 250,- rente.

Het betekent wel dat uw kredietlimiet voor de volgende 

maand geen € 2.500,- is, maar € 2.500,- min het nog uit-

staande bedrag van € 250,- en de verschuldigde rente.

Variabele rente

U moet rente betalen over het krediet dat u heeft ge-

bruikt. Bij een Krediet op creditcard is dat een variabele 

rente. Dit houdt in dat de rente niet vast staat en de rente 

dus hoger of lager kan worden.

Belangrijk is in ieder geval dat u het bedrag weer terug-

betaalt. Zodat u niet met een schuld blijft zitten.

Overzicht

Via uw maandelijks creditcardoverzicht kunt u zien welke 

aankopen u heeft gedaan. U ziet ook welk bedrag u nog 

moet terugbetalen en welk bedrag er automatisch wordt 

afgelost. Ook ziet u dan hoeveel rente u heeft betaald.

Werkeloos, arbeidsongeschikt of overlijden

Wordt u werkeloos of arbeidsongeschikt? Als één van 

deze situaties zich voordoet, neem dan in ieder geval con-

tact op met de Rabobank. Dan kunnen we samen zoeken 

naar een passende oplossing.

Als u overlijdt blijft de openstaande schuld bestaan. Deze 

moet dan worden betaald door uw nabestaanden.
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Krediet op Rabocard¹

In onderstaande tabel vindt u een aantal limietbedragen met bijbehorend debetrentepercentage en het Jaarlijks Kosten 

Percentage (JKP). Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u weten welk rentepercentage van toepas-

sing is bij het door u gewenste leenbedrag, doorloop dan de rekenmodule of neem contact op met uw lokale Rabobank.

Bij het beoordelen van een financieringsaanvraag inventariseert de Rabobank uw huidige financiële situatie. Afhankelijk van 

uw persoonlijke omstandigheden beoordeelt de bank of de gevraagde financiering voor u verantwoord is. Daarbij wordt 

o.a. rekening gehouden met uw inkomen, huidige huur- of hypotheeklasten en bestaande overige financiële verplichtingen.

Wij adviseren de looptijd van de financiering af te stemmen op de (economische) levensduur van het bestedingsdoel.

Als u overlijdt blijft de openstaande schuld bestaan. Deze moet dan worden betaald door uw nabestaanden.

Tot en met 

kredietlimiet 

in €

Theoretische 

duur van het 

krediet 2

Debetrente op 

jaarbasis % 3

Jaarlijks Kosten 

Percentage 

(JKP %) 4

Termijnbedrag 

(per maand) 

in € 5

Het totale door 

u te betalen 

bedrag in € 6

2.500 70 12,7 14,2 50 3.604

5.000 70 12,7 13,4 100 7.089

8.000 70 12,7 13,2 160 11.271

10.000 70 12,7 13,1 200 14.060

¹ Het Krediet op de Rabocard is een doorlopend krediet.

² Afhankelijk van (her)opname, debetrente, eventuele extra aflossingen en tijdig betalen van maandtermijnen.

³ Dit is de variabele rente, die u voor een lening betaalt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. De variabele rente kan 

wijzigen gedurende de duur van het krediet.
4 Dit zijn de totale kosten die u betaalt voor het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Voor 

de berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:

- Het krediet is binnen 12 maanden terugbetaald;

- De debetrente en de overige kosten blijven gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente en

de kosten die zijn vermeld in de kredietovereenkomst;

- U het gehele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;

- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;

- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;

- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.
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5 Het termijnbedrag voor dit product kan variëren. Hier wordt de eerste termijn getoond. Het termijnbedrag is 

gelijk aan 5% van de kredietlimiet
6 Dit is de optelsom van de kredietlimiet en alle kosten die u voor uw krediet betaalt. Voor de berekening van dit 

percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:

- De debetrente en de overige kosten blijven gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente en

de kosten die zijn vermeld in de kredietovereenkomst;

- U het hele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;

- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;

- e overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;

- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.
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Krediet op Rabo GoldCard¹

In onderstaande tabel vindt u een aantal limietbedragen met bijbehorend debetrentepercentage en het Jaarlijks Kosten 

Percentage (JKP). Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u weten welk rentepercentage van toepas-

sing is bij het door u gewenste leenbedrag, doorloop dan de rekenmodule of neem contact op met uw lokale Rabobank.

Bij het beoordelen van een financieringsaanvraag inventariseert de Rabobank uw huidige financiële situatie. Afhankelijk van 

uw persoonlijke omstandigheden beoordeelt de bank of de gevraagde financiering voor u verantwoord is. Daarbij wordt 

o.a. rekening gehouden met uw inkomen, huidige huur- of hypotheeklasten en bestaande overige financiële verplichtingen.

Wij adviseren de looptijd van de financiering af te stemmen op de (economische) levensduur van het bestedingsdoel.

Tot en met 

kredietlimiet 

in €

Theoretische 

duur van het 

krediet 2

Debetrente op 

jaarbasis % 3

Jaarlijks Kosten 

Percentage 

(JKP %) 4

Termijnbedrag 

(per maand) 

in € 5

Het totale door 

u te betalen 

bedrag in € 6

10.000 22 10,4 10,8 500 11.015

15.000 22 10,4 10,7 750 16.504

25.000 22 10,4 10,6 1.250 27.482

50.000 22 10,4 10,5 2.500 54.926

¹ Het Krediet op de Rabo GoldCard is een doorlopend krediet.

² Afhankelijk van (her)opname, debetrente, eventuele extra aflossingen en tijdig betalen van maandtermijnen.

³ Dit is de variabele rente, die u voor een lening betaalt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. De variabele rente kan 

wijzigen gedurende de duur van het krediet.
4 Dit zijn de totale kosten die u betaalt voor het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. Voor 

de berekening van dit percentage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:

- Het krediet is binnen 12 maanden terugbetaald;

- De debetrente en de overige kosten blijven gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente en

de kosten die zijn vermeld in de kredietovereenkomst;

- U het gehele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;

- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;

- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;

- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.
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5 Het termijnbedrag voor dit product kan variëren. Hier wordt de eerste termijn getoond. Het termijnbedrag is gelijk aan 

5% van de kredietlimiet
6 Dit is de optelsom van de kredietlimiet en alle kosten die u voor uw krediet betaalt. Voor de berekening van dit percen-

tage hanteert de Rabobank de volgende uitgangspunten:

- De debetrente en de overige kosten blijven gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente en

de kosten die zijn vermeld in de kredietovereenkomst;

- U het hele krediet op de datum waarop het krediet is aangegaan direct en volledig opneemt;

- U geen heropnames en extra aflossingen doet onder het krediet;

- De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk;

- Alle verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst worden door u correct nagekomen.

 


