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Budget4pro 

Flexibele financiering 

1. Wat is Budget4pro? 
Budget4pro is een flexibele kredietlijn (geldreserve) op een AXA Bank handelsrekening. 

2. Doel? 
Budget4pro geeft u de mogelijkheid een negatief saldo aan te houden op uw AXA Bank handelsrekening om onverwachte 
uitgaven op korte termijn op te vangen. Het is geen financiering op lange termijn en mag niet bestendig opgenomen zijn. Dit 
krediettype dient om kastekorten ingevolge piekuitgaven op te vangen en moet aangevuld worden door ontvangsten.

3. Kenmerken? 
Bedrag: Het minimumbedrag is 1.500 EUR en het maximumbedrag bedraagt 5.000 EUR.
Rentevoet: De rentevoet bestaat uit twee componenten, een variabele basisrentevoet + vaste marge (afhankelijk van
het risicoprofiel van de klant en het gevraagde product).
Terugbetaling: Trimestriële betaling tegen de overeengekomen rentevoet (variabele basisrentevoet + vaste marge)
op de opgenomen fondsen van de voorbije periode. Indien de kredietlijn niet wordt opgenomen zijn er geen kosten.
Opname van het krediet: In functie van uw liquiditeitsbehoeften binnen de toegestane kredietlijn.
Waarborgen: De te vestigen waarborgen worden bepaald in functie van de specifieke kenmerken van uw dossier.
Tarief: Op eenvoudig verzoek beschikbaar in de kantoren.

4. Looptijd?
Doorgaans onbepaalde termijn. AXA Bank kan altijd de kredietlijn opschorten of annuleren met een vooropzegtermijn van  
30 dagen. In uitzonderlijke omstandigheden kan de kredietlijn echter ook onmiddellijk (zonder vooropzeg) worden beïindigd.

5. Vervroegde terugbetaling?
Op uw verzoek kan de toegestane kredietlijn kosteloos geannuleerd worden.

6. Kosten?
Geen dossierkosten en geen reserveringscommissie. 
Een overschrijdingscommissie in geval de kredietlijn wordt overschreden. Deze commissie bedraagt 0,25% per kwartaal en 
wordt voor het volledige kwartaal aangerekend op de hoogste overschrijding tijdens deze periode. Daarnaast kunnen ook 
administratieve kosten worden aangerekend voor wijzigingen in een lopend dossier.

7. Geïnteresseerd? 
Neem contact op met een AXA Bank kantoor in uw buurt voor meer informatie.

Meer informatie over de steunmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be.

Hebt u een klacht? U kan steeds terecht bij uw bankkantoor of rechtstreeks bij Customer Relations AXA Bank, Grotesteenweg, 
214 – B51/494, 2600 Berchem. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot Ombudsman in financiële 
geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be.


