
Borgstellingskrediet 
Krediet op maat 
 
 
 
1. Wat is een borgstellingskrediet? 
Dankzij het borgstellingskrediet garandeert AXA de goede afloop van uw verplichtingen of commerciële afspraken ten 
opzichte van derden. Een garantie om contracten af te sluiten, een mandaat uit te oefenen of een vergunning te 
bekomen. Als kredietnemer verbindt u zich onvoorwaardelijk om alle sommen, die AXA Bank zou betalen uit hoofde van 
de borgstelling, aan AXA Bank terug te betalen. 
 
2. Doel? 
De waarborg die de bank levert (borgstelling, bankwaarborg of bankgarantie) garandeert de uitvoering van een opdracht, 
een betaling van de AXA klant ten gunste van een derde of dekt een risicopositie van een derde in. De bedoeling is een 
een derde de zekerheid te geven dat een bepaalde som zal betaald worden. 
 
Enkele voorbeelden: 

• Het afleveren van een huurwaarborg aan de verhuurder voor een beroepspand. 
• Het afleveren van een waarborg t.o.v. de Nationale Loterij. Een dagbladhandelaar is tussenpersoon voor de 

Nationale Loterij. De Nationale Loterij vraagt een bankwaarborg zodat alle betalingen op een correcte manier 
zouden verlopen. 

• Het afleveren van een waarborg t.o.v. het Ministerie van Verkeer voor transporteurs. 
 
3. Kenmerken? 
Bedrag: Het minimumbedrag is 650 EUR en het maximumbedrag bedraagt 1.000.000 EUR. 
Terugbetalingsformules: Indien de begunstigde van het borgstellingskrediet de uitbetaling vordert van het door 
AXA Bank gewaarborgde bedrag zijn er twee mogelijkheden tot terugbetaling: bij voldoende saldo kunt u 
onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan AXA Bank terugbetalen; zoniet wordt het in waarborg gegeven AXA spaar- 
of beleggingsproduct ten gelde gemaakt. 
Waarborgen: Een borgstellingskrediet dient steeds volledig gewaarborgd te worden door een AXA spaar- of 
beleggingsproduct met kapitaalsgarantie (vb. spaarrekening). 
Opname van het krediet: Niet van toepassing. 
Tarief: Het indicatieve tarief bedraagt 2,5% per jaar (semestrieel op voorhand betaalbaar) indien het bedrag kleiner is dan 
6.500 EUR en 1,5% per jaar (semestrieel op voorhand betaalbaar) indien het bedrag gelijk aan of groter is dan 6.500 EUR. 
 
4. Looptijd? 
In functie van het te waarborgen contract: voor onbepaalde duur of met een einddatum. 
 
5. Vervroegde terugbetaling? 
Niet van toepassing. Er kan steeds kosteloos een liquidatie van het borgstellingskrediet gevraagd worden indien de 
garantie ten aanzien van de begunstigde van het borgstellingskrediet niet langer vereist is (en de begunstigde hiermee 
akkoord gaat). 
 
6. Kosten? 
De dossierkosten bedragen 330 EUR. Ze worden aangerekend bij de opening van het krediet. Verdere kosten zijn 
afhankelijk van het gebruik van de borgstelling. 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 kunt 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  
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