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Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De rentepercentages in dit overzicht zijn op jaarbasis.

Persoonlijke Leningen
Persoonlijke Lening
De Persoonlijke Lening heeft een Vaste debetrentevoet. Dit betekent dat het rentepercentage niet wijzigt gedurende de looptijd van de lening.
Op basis van de ingangsdatum en de limiet van de lening staat in onderstaande tabel vanaf 2009 het rentepercentage dat van toepassing is.
Ingangsdatum

t/m €4.999

Limiet
van €5.000
t/m €9.999

vanaf 1 november 2017
vanaf 14 april 2017
vanaf 11 juli 2016
vanaf 21 januari 2013

9,70%
10,60%
11,10%
11,60%

9,50%
9,50%
10,00%
10,50%

7,40%
7,40%
7,90%
9,40%

6,90%
6,90%
6,90%
8,70%

6,60%
6,60%
7,10%
8,90%

Ingangsdatum

Limiet
t/m €2.499

Limiet
van €2.500
t/m €4.999

Limiet
van €5.000
t/m €7.499

Limiet
van €7.500
t/m €9.999

Limiet
van €10.000
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €24.999

Limiet
van €25.000
t/m €75.000

12,80%
12,80%

11,70%
12,30%

10,50%
11,10%

10,30%
10,50%

9,40%
9,60%

9,20%
9,60%

8,60%
8,90%

vanaf 19 oktober 2009
vanaf 1 januari 2009

Limiet

Limiet
van €10.000
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €25.000

Limiet
van €25.001
t/m €75.000

Persoonlijke Lening voor een auto / Groene Autolening
De Persoonlijke Lening voor een Auto heeft een Vaste debetrentevoet. Dit betekent dat het rentepercentage niet wijzigt gedurende de looptijd
van de lening. Op basis van de ingangsdatum en de limiet van de lening staat in onderstaande tabel het rentepercentage dat van toepassing is.
Ingangsdatum

Limiet
t/m €9.999

Limiet
van €10.000
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €25.000

Limiet
van €25.001
t/m €75.000

vanaf 14 april 2017
vanaf 11 juli 2016
vanaf 21 januari 2013

7,70%
8,20%
8,70%

6,10%
6,60%
7,60%

5,90%
5,90%
6,90%

5,10%
5,60%
7,10%

Ingangsdatum

Limiet

Limiet
van € 10.000
t/m € 75.000

t/m € 9.999

vanaf 15 augustus 2009
7,90%
6,90%
Dit product is geïntroduceerd op 15 augustus 2009

Persoonlijke Lening voor Zonnepanelen (uit de actieve verkoop)
De Persoonlijke Lening voor Zonnepanelen heeft een Vaste debetrentevoet. Dit betekent dat het rentepercentage niet wijzigt gedurende
de looptijd van de lening. Op basis van de ingangsdatum staat in onderstaande tabel het rentepercentage dat van toepassing is.
Ingangsdatum

Limiet
t/m €15.000

vanaf 11 juli 2016
5,50%
vanaf 1 februari 2013
6,50%
Dit product is geïntroduceerd op 1 februari 2013

Persoonlijke Lening voor verbouwen
De Persoonlijke Lening voor verbouwen heeft een Vaste debetrentevoet. Dit betekent dat het rentepercentage niet wijzigt gedurende de looptijd
van de lening. Op basis van de ingangsdatum en de limiet van de lening staat in onderstaande tabel het rentepercentage dat van toepassing is.
duurzaam verbouwen (voor klanten met een ING Hypotheek)
Ingangsdatum
Limiet
Limiet
van €10.000
t/m €9.999
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €25.000

Limiet
van €25.001
t/m €75.000

3,90%
5,70%
6,20%
7,20%

3,90%
5,50%
5,50%
6,50%

3,90%
4,70%
5,20%
6,70%

Limiet
van €10.000
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €25.000

Limiet
van €25.001
t/m €75.000

5,90%
5,90%
6,90%

5,10%
5,60%
7,10%

vanaf 16 juli 2018
3,90%
vanaf 14 april 2017
7,30%
vanaf 11 juli 2016
7,80%
vanaf 5 november 2013
8,30%
Dit product is geïntroduceerd op 5 november 2013
voor klanten zonder ING Hypotheek
Ingangsdatum
Limiet
t/m €9.999

vanaf 14 april 2017
7,70%
6,10%
vanaf 11 juli 2016
8,20%
6,60%
vanaf 5 november 2013
8,70%
7,60%
Dit product is geïntroduceerd op 5 november 2013
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Persoonlijke Leningen (vervolg)
Persoonlijke Lening voor restschuld (voor klanten met een ING Hypotheek)
De Persoonlijke Lening voor restschuld (voor klanten met een ING Hypotheek) heeft een Vaste debetrentevoet. Dit betekent dat het
rentepercentage niet wijzigt gedurende de looptijd van de lening. Op basis van de ingangsdatum en de limiet van de lening staat in
onderstaande tabel het rentepercentage dat van toepassing is.
Ingangsdatum

Limiet
t/m €9.999

Limiet
van €10.000
t/m €14.999

vanaf 14 april 2017
7,70%
vanaf 11 juli 2016
8,20%
vanaf 18 februari 2014
8,70%
Dit product is geïntroduceerd op 18 februari 2014

6,10%
6,60%
7,60%

Limiet
van €15.000
t/m €25.000

Limiet
van €25.001
t/m €75.000

5,90%
5,90%
6,90%

5,10%
5,60%
7,10%

Doorlopende Kredieten
Doorlopend Krediet
Het Doorlopend Krediet heeft een Variabele debetrentevoet. Dit betekent dat ING het rentepercentage kan wijzigen gedurende de looptijd van
de lening. Op basis van de limiet van de lening staat in onderstaande tabel vanaf 2009 het verloop van het rentepercentage dat van toepassing is.
Ingangsdatum

Limiet
t/m €4.999

Limiet
van €5.000
t/m €9.999

Limiet
van €10.000
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €25.000

Limiet
van €25.001
t/m €75.000

vanaf 8 augustus 2018
vanaf 1 november 2017
vanaf 21 januari 2013

9,80%
9,80%
11,40%

9,60%
9,60%
10,30%

8,40%
8,90%
9,20%

7,40%
8,50%
8,50%

7,00%
8,70%
8,70%

Ingangsdatum

Limiet

Limiet
van €5.000
t/m €7.499

Limiet
van €7.500
t/m €9.999

Limiet
van €10.000
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €24.999

Limiet
van €25.000
t/m €75.000
8,30%
8,60%

t/m €2.499

Limiet
van €2.500
t/m €4.999

vanaf 10 november 2009
vanaf 19 oktober 2009

12,30%
12,30%

11,40%
12,00%

10,30%
10,80%

10,10%
10,20%

9,20%
9,60%

8,50%
9,20%

Ingangsdatum

Limiet
t/m €2.249

Limiet
€2.250
t/m €4.499

Limiet
van €4.500
t/m €6.799

Limiet
van €6.800
t/m €11.299

Limiet
van €11.300
t/m €22.599

Limiet
van €22.600
t/m €75.000

13,10%

12,80%

12,20%

10,90%

9,90%

9,20%

vanaf 1 januari 2009

Voordeelkrediet
Het Voordeelkrediet heeft een Variabele debetrentevoet. Dit betekent dat ING het rentepercentage kan wijzigen gedurende de looptijd van
de lening. Op basis van de limiet van de lening staat in onderstaande tabel vanaf 2009 het verloop van het rentepercentage dat van toepassing is.
Ingangsdatum

vanaf 21 januari 2013
Ingangsdatum

vanaf 1 september 2010
vanaf 1 januari 2009

Limiet
van €10.000
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €25.000

Limiet
van €25.001
t/m €75.000

7,20%

6,50%

6,70%

Limiet
van € 10.000
t/m €14.999

Limiet
van €15.000
t/m €24.999

Limiet
van €25.000
t/m €75.000

6,90%
8,60%

6,60%
7,90%

6,60%
6,90%

Rood staan
Kwartaallimiet
Het Kwartaallimiet heeft een Variabele debetrentevoet. Dit betekent dat ING het rentepercentage kan wijzigen gedurende de looptijd van
de lening. In onderstaande tabel vanaf 2009 staat het verloop van het rentepercentage.
Ingangsdatum
vanaf 1 augustus 2018
vanaf 1 januari 2013
vanaf 21 april 2010
vanaf 1 januari 2009

Alle limieten
12,90%
13,90%
14,50%
14,70%

Continu Limiet
De Continu Limiet heeft een Variabele debetrentevoet. Dit betekent dat ING het rentepercentage kan wijzigen gedurende de looptijd van
de lening. In onderstaande tabel staat het verloop van het rentepercentage.
Ingangsdatum
vanaf 21 januari 2013

Alle limieten
9,90%

vanaf 1 september 2010
9,30%
Dit product is geïntroduceerd op 1 september 2010
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Creditcards
Gespreid betalen op de ING Creditcard of ING Platinumcard
Gespreid betalen op de ING Creditcard of ING Platinumcard heeft een variabele debetrentevoet. Dit betekent dat ING het rentepercentage
kan wijzigen gedurende de looptijd van de lening. Op basis van de limiet van de lening staat in onderstaande tabel vanaf 2009 het verloop van
het rentepercentage dat van toepassing is.
Ingangsdatum
vanaf 27 januari 2013
vanaf 1 januari 2009

Limiet
t/m €4.999

Limiet
vanaf €5.000

13,90%
14,90%

12,40%
12,90%

Studenten
Studentenbetaallimiet
De Studentenbetaallimiet heeft een Variabele debetrentevoet. Dit betekent dat ING het rentepercentage kan wijzigen gedurende de looptijd
van de lening. In onderstaande tabel staat vanaf 2009 het verloop van het rentepercentage.
Ingangsdatum
vanaf 1 april 2010
vanaf 1 januari 2009

Alle limieten
7,20%
9,80%

Studentenkrediet
Het Studentenkrediet heeft een Variabele debetrentevoet. Dit betekent dat ING het rentepercentage kan wijzigen gedurende de looptijd van
de lening. In onderstaande tabel staat vanaf 2009 het verloop van het rentepercentage.
Ingangsdatum
vanaf 6 augustus 2012
vanaf 1 januari 2009

Alle limieten
8,30%
9,80%

Rood staan zonder toestemming
Alle roodstanden zonder toestemming hebben een Variabele debetrentevoet. Dit betekent dat ING het rentepercentage op ieder moment
kan wijzigen. Per soort roodstand staat in onderstaande tabel vanaf 2009 het verloop van het rentepercentage dat van toepassing is.

Rood staan zonder limiet
Ingangsdatum
vanaf 20 december 2014
vanaf 1 januari 2010
vanaf 1 januari 2009

Debetrente
14,00%
15,00%
18,00%

Meer rood staan dan uw Kwartaallimiet toestaat
Ingangsdatum
vanaf 20 december 2014
vanaf 1 januari 2010
vanaf 1 januari 2009

Debetrente
14,00%
15,00%
18,00%

Meer rood staan dan uw Continu Limiet toestaat
Ingangsdatum

Debetrente

vanaf 21 januari 2013
9,90%
vanaf 1 september 2010
9,30%
Dit product is geïntroduceerd op 1 september 2010

Meer rood staan dan uw Studentenbetaallimiet toestaat
Ingangsdatum
vanaf 1 april 2010
vanaf 1 januari 2009

Debetrente
7,20%
9,80%

