
Tarieven Persoonlijke Lening
per 1 juli 2020

Kenmerken:
•  Kredietlimiet minimaal € 10.000 en maximaal € 75.000  

(profiel A en B € 75.000, C € 65.000, D € 50.000 en E € 40.000).
• Rente is vast en gebaseerd op label, looptijd en kredietbedrag.
• Extra opname niet mogelijk.
•  Terugbetaling gaat in vaste maandtermijnen gedurende de hele looptijd  

op basis van kredietbedrag, rente en looptijd.
• Extra aflossen is boetevrij.
• Contract moet zijn beëindigd vóór het bereiken van de 74-jarige leeftijd.
• Geen dekking kwijtschelding bij overlijden.

Geschikt voor:
•  Klanten die op zoek zijn naar 

zekerheid: een vaste looptijd  
en een vaste rente.

•  Klanten die minimaal 21 en 
maximaal 73 jaar oud zijn.

Minder geschikt voor:
•  Klanten met regelmatig  

terugkerende behoefte aan  
extra geld.

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager. U kunt uw vragen ook mailen naar acceptatie@interbank.nl (nieuwe kredietaanvragen
en acceptatiebeleid) of zelfstandigen@interbank.nl (nieuwe kredietaanvragen van zelfstandigen).

Persoonlijke Lening met verruimd VKM
Bij een Persoonlijke Lening met looptijden van 73 tot en 
met 120 maanden is een ruimer maximum kredietbedrag 
mogelijk voor uw klanten met risicoprofiel A. U krijgt bij uw 
retourbericht alternatieve voorstellen. Hierbij gelden voor 
kredietbedragen vanaf € 15.000 de volgende tarieven:

tot en met 72 maanden 73 tot en met 120 maanden

€ 10.000 tot € 15.000

€ 15.000 tot € 25.000

€ 25.000 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 75.000

€ 10.000 tot € 15.000

€ 15.000 tot € 25.000
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€ 50.001 t/m € 75.000
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Label 1 Label 1A AB BC CD DE E

€ 15.000 tot € 25.000

€ 25.000 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 75.000
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3,8%

Label 1 A

Verruimd VKM tarief per 4 juni 2020

Interbank biedt persoonlijke leningen aan voor verschillende bestedingsdoelen, zoals woningverbetering, een auto of het 
herfinancieren van bestaande leningen of een restschuld. De looptijden van onze persoonlijke leningen variëren tussen de 6 en 
180 maanden. Leningen met een looptijd vanaf 120 tot en met 180 maanden kunt u alleen bij Interbank afsluiten na een gedegen 
advies van een financieel adviseur. Daarnaast geldt voor looptijden vanaf 120 tot en met 180 maanden dat deze enkel beschikbaar 
zijn voor de doelen woningverbetering en het herfinanancieren van bestaande leningen of een restschuld.    

Distributiestrategie:


