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Ribank is onderdeel van Crédit Agricole Groep.

Wie is Ribank?

Uw droom, onze deskundigheid

Ribank N.V. is al ruim 55 jaar uw partner in financieringen.
Als onderdeel van Crédit Agricole Groep (één van de grootste
banken in Europa), staan wij solide en onafhankelijk in de
Nederlandse markt. Onze specialisatie: financiering van
voertuigen.

Daar staat hij dan, de auto van uw dromen. Alleen die prijs!
Dat wordt nog een paar jaar sparen. Of toch niet?
De financieringen van Ribank kunnen namelijk zo op uw
persoonlijke situatie worden afgestemd dat sparen vooraf
helemaal niet meer nodig is.

Ribank is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam
onder nummer 30095283 en geregistreerd bij Autoriteit Financiële
Markten (AFM) onder nummer 12010739.

Of u nu een flexibel krediet wilt of een lening waarbij u tot het einde van
de looptijd precies weet wat uw verplichtingen zijn, Ribank heeft voor u
de passende oplossing.

Alle details van onze financiële producten zijn na te lezen in
onze prospectus en Algemene Voorwaarden. Deze kunt u vinden op
www.ribank.nl of kunnen u op uw verzoek worden toegezonden.

De financiële producten van Ribank:
Riflex: een extra flexibel doorlopend krediet met de mogelijkheid een
maandbetaling over te slaan.
Ricomfort+: een doorlopend krediet waarbij u de eerste 12 of 24
maanden alleen rente betaalt.
Riclassic: een aflopend krediet zonder financiële verrassingen.
Rentepercentage en looptijd worden vooraf vastgesteld en wijzigen niet.
Rimobility: huurkoop met een slottermijn1, waarbij u elke twee of drie
jaar een nieuwe motor rijdt, terwijl uw maandlast gelijk kan blijven.
Ribusiness: een zakelijk krediet waarbij u rente en afschrijving fiscaal kunt
aftrekken.

Klachtenprocedure
Een ieder heeft het recht om door Ribank en haar medewerkers op
een correcte manier te worden geadviseerd of te worden behandeld.
Als u van mening bent dat dit ten aanzien van een bepaalde
gelegenheid niet het geval is geweest, kunt u een klacht indienen bij de
klachtencoördinator van Ribank. De klacht wordt dan behandeld volgens
het Interne Klachtenreglement Ribank.
Klachten kunt u sturen aan de klachtencoördinator (zie het adres achterop
deze brochure) of per e-mail aan klachtencoordinator@ribank.nl. Bent u
het niet eens met het definitieve antwoord van Ribank, dan kunt u de
klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, www.kifid.nl,
telefoonnummer 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut).
Ribank is bij het KiFiD aangesloten onder nummer 300.007084.
Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden.
Aan de in de voorbeelden genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Verzekeringsproducten: (facultatieve producten)
Rigarantplan: een betalingsbescherming die de aflossing van uw
financiering veilig stelt bij ongewild inkomensverlies.
Ricapital+: in geval van total-loss of diefstal beschermt Ricapital+ u tegen
de waardevermindering van uw auto. De waarde van uw auto is zo beter
beschermd.
Ribank Autopolis: Een voordelige autoverzekering. Vraag uw dealer naar
de folder.
1

Slottermijn: een bedrag dat aan het einde van de looptijd van de lening nog niet is terugbetaald.
Over dit bedrag betaalt u alleen rente, geen aflossing. De slottermijn betaalt u tegelijk met het
laatste maandbedrag. Dat kan contant, maar er zijn ook andere mogelijkheden, afhankelijk van
het krediet dat u hebt gekozen.
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Wilt u een autofinanciering aangaan

voor privé of zakelijk gebruik?

Privé

zakelijk

Mag de auto als zekerheid dienen voor het contract?

Ja

wilt u een slottermijn gebruiken?

nee

wilt u een slottermijn gebruiken?

ja

wilt u de eerste 12 of 24 maanden een
extra lage maandtermijn? (alleen rente)

nee

wilt u garantie hebben
over de slottermijn?

ja
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nee

ja

wilt u kredietbescherming van uw maandtermijn?

ja

wilt u waardebescherming voor uw auto?

ja

nee

ja

nee
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Riflex

Vindt u flexibiliteit belangrijk?
Dan is Riflex

Een Riflex-financiering is een doorlopend krediet: een
financiering waarbij u bedragen die u hebt afgelost weer op
kunt nemen. Dat geeft vrijheid! Mocht u na enige tijd uw
auto bijvoorbeeld nog van iets extra’s willen voorzien, dan
kunt u het bedrag dat u hebt afgelost daar gewoon weer voor
gebruiken. Een doorlopend krediet heeft dus al aardig wat
flexibiliteit in zich, maar wij gaan graag nog een stapje verder.

echt iets voor u

Kenmerken Riflex
- De eerste betaling doet u pas na 30, 60 of 90 dagen.
- U betaalt maandelijks een percentage van 2% van de 
kredietlimiet aan rente en aflossing. In overleg is een ander
rentepercentage mogelijk.
- Een betalingspauze is mogelijk. U krijgt namelijk twee keer de
mogelijkheid om na minimaal 12 termijnbetalingen, één termijn
betaling over te slaan en door te schuiven naar het einde van
de looptijd.
- Boetevrij aflossen is mogelijk.
- Afgeloste bedragen kunt u steeds weer opnemen
met een minimum van € 100 per keer. De maandlast verandert
hierdoor niet, de looptijd wordt echter langer.
Specificaties
Leeftijd auto:
Rente:		
Looptijd:		
Aanbetaling:
Slottermijn:
Extra aflossing:

geen beperking
kan wijzigen
variabel
mogelijk
niet mogelijk
boetevrij

* De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet.
Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
** Bij het berekenen van de theoretische looptijd wordt ervan uitgegaan dat:
• de kredietlimiet geheel wordt opgenomen.
• geen verdere opnamen worden verricht.
• de kredietlimiet ongewijzigd blijft.
• de termijnbedragen vervroegd noch vertraagd worden voldaan.
• de rente ongewijzigd blijft.

Voorbeeld Riflex
Hieronder kunt u zien welke kosten er aan een Riflex-financiering v erbonden zijn:

Kredietsom
(limiet)
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Maandlast
2% van de limiet

Effectieve rente*
op jaarbasis

Kredietvergoeding

Totale prijs van
het krediet

Looptijd in maanden
(theoretisch)**

€ 6000

€ 120

8,9%

€ 1560

€ 7560

63

€ 25.000

€ 500

8,9%

€ 6500

€ 31.500

63
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Wilt u tijdelijk extra

Ricomfort+

lage maandlasten?
Dan past Ricomfort+

Ricomfort+ is ons bijzonder comfortabele doorlopend krediet.
Zoals bij elk doorlopend krediet kunt u afgeloste bedragen weer
opnemen en boetevrij extra aflossen, maar er is meer. Ricomfort+
geeft u de ruimte om uw maandlasten in de eerste periode
aanzienlijk te beperken.

precies bij u

Kenmerken Ricomfort+
- U kiest zelf of u de eerste 12 of de eerste 24 maanden alleen rente
betaalt (dus geen aflossing).
- Een betalingspauze is mogelijk. U krijgt namelijk twee keer de mogelijkheid om na minimaal 12 termijnbetalingen, één termijnbetaling over
te slaan en door te schuiven naar het einde van de looptijd. Dit geldt
niet voor de periode waarin slechts rente wordt betaald.
- U betaalt na de aflossingsvrije periode maandelijks een percentage
van 2% van de kredietlimiet.
- Afgeloste bedragen kunt u steeds weer opnemen met een minimum
van € 100 per keer. De maandlast verandert hierdoor niet,
de looptijd wordt echter langer.
- Boetevrij aflossen is mogelijk.
- Ricomfort+ is geschikt voor nieuwe en gebruikte auto’s
(maximaal zes jaar oud).
Specificaties
Leeftijd auto:
Rente:		
Looptijd:		
Aanbetaling:
Slottermijn:
Extra aflossing:

maximaal 6 jaar oud
kan wijzigen
variabel
mogelijk
niet mogelijk
boetevrij

Voorbeeld Ricomfort+
Hieronder kunt u zien welke kosten er aan een Ricomfort+-financiering verbonden zijn:

Kredietsom
(limiet)

Maandlast
1e t/m 12e maand

Maandtermijn
vanaf 13e maand

Effectieve
rente*
op jaarbasis

Kredietvergoeding

Totale prijs van
het krediet

Looptijd in maanden na
aflossingsvrije periode
(theoretisch)**

€ 8000

€ 57,28

€ 160

8,9%

€ 2767,36

€ 10.767,36

63 maanden

€ 15.000

€ 107,40

€ 300

8,9%

€ 5188,80

€ 20.188,80

63 maanden

* en ** zie pagina 7
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Riclassic

Kiest u voor helder en duidelijk?
Dan is Riclassic de lening

Riclassic is het krediet waarbij u van tevoren precies weet
wat u te wachten staat. Het is de klassieke vorm van
huurkoop1. De afspraken die u maakt over de looptijd en het
rentepercentage blijven de gehele looptijd gelden. Zo komt u
niet voor verrassingen te staan.

die bij u past!

Kenmerken Riclassic
• Helder en duidelijk, geen financiële verrassingen.
• Een vaste looptijd, een vaste rente en een vaste maandlast.
• De looptijden variëren van 12 tot en met 72 maanden.
• De hoogte van het maandbedrag kiest u zelf door:
- De keuze van de looptijd: een langere looptijd leidt tot een
lager maandbedrag.
- Een aanbetaling te doen: u hebt dan een lager krediet nodig.
- Een slottermijn2 in te bouwen: aan het eind van de looptijd
hebt u dan nog een restschuld die u in één keer kunt aflossen
of waarvoor u een nieuw krediet kunt afsluiten.
Specificaties
Leeftijd auto:
Rente:		
Looptijd:		
Aanbetaling:
Slottermijn:
Extra aflossing:

geen beperking
vast
vast
mogelijk
mogelijk
mogelijk3

Koop waarbij men, na een bepaalde tijd iets in huur gehad te hebben, eigenaar ervan wordt.
Slottermijn: een bedrag dat aan het einde van de looptijd van de lening nog niet is terugbetaald.
Over dit bedrag betaalt u alleen rente, geen aflossing. De slottermijn betaalt u tegelijk met het
laatste maandbedrag. Dat kan contant, maar er zijn ook andere mogelijkheden, afhankelijk van
het krediet dat u hebt gekozen.
3
Extra aflossingen zijn toegestaan, maar de rente die u over de oorspronkelijke periode
verschuldigd bent, wordt niet volledig kwijtgescholden. In de prospectus kunt u precies lezen
wat de mogelijkheden zijn.
1
2

Voorbeeld Riclassic
Hieronder kunt u zien welke kosten er aan een Riclassic-financiering v erbonden zijn:

Prijs
auto

Aanbetaling
(inruil)

Kredietsom

Slottermijn

Effectieve rente*
op jaarbasis

Maandlast

Kredietvergoeding

Totale prijs van het
krediet

Looptijd in
maanden

€ 6000

€0

€ 6000

€0

8,9%

€ 189,66

€ 827,76

€ 6827,76

36

€ 10.000

€ 3000

€ 7000

€0

8,9%

€ 172,84

€ 1296,32

€ 8296,32

48

€ 15.000

€ 2500

€ 12.500

€ 5250

8,9%

€ 266,76

€ 2353,36

€ 14.853,36

36

€ 24.000

€ 8000

€ 16.000

€ 10.800

8,9%

€ 313,90

€ 2333,60

€ 18.333,60

24

* zie pagina 7
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Rimobility

Rijdt u graag in een nieuw model?
Met Rimobility kunt

Rimobility is het krediet voor de autobezitter die hecht aan
een nieuwe auto met de laatste techniek. Met dit krediet kunt
u iedere twee of drie jaar een andere auto uitzoeken zonder
dat uw maandbedrag hoeft te veranderen.

u iedere twee of drie jaar een
andere auto rijden

Kenmerken Rimobility
• Een vaste looptijd en vaste rente.
• U doet een minimale aanbetaling van 5% of een maximale aanbetaling
van 25%: op deze manier worden uw maandlasten extra laag
gehouden.
• U kunt kiezen uit een looptijd van 24 of 36 maanden.
• Er is een gegarandeerde slottermijn1; deze slottermijn hangt af van de
gekozen looptijd. Bij een financiering van 24 maanden is dit 48% van de
aanschafwaarde en bij een financiering van 36 maanden is het 40%.
• Aan het einde van de looptijd van uw Rimobility hebt u drie
keuzemogelijkheden:
1. U houdt de auto, betaalt de slottermijn (eventueel met behulp van een
nieuw krediet) en de auto is van u.
2. U brengt de auto terug naar de dealer. Hij levert in ieder geval het
bedrag van de slottermijn op. Uw restschuld is voldaan en wat de auto
meer waard is, is voor u.
3. U ruilt de auto in voor een nieuwere en neemt de slottermijn mee naar
de nieuwe auto. Het bedrag dat uw oude auto meer waard is dan de
slottermijn, gebruikt u als aanbetaling. U hoeft nu alleen nog maar een
bedrag bij te lenen voor de rest van het aankoopbedrag.
Zo rijdt u tegen vrijwel dezelfde maandlasten in een nieuwe auto.

Voorbeeld Rimobility

Specificaties
Leeftijd auto:
Rente:		
Looptijd:		
Aanbetaling:
Slottermijn:
Extra aflossing:

maximaal 2 jaar oud
vast
vast
mogelijk tot 25%
verplicht en gegarandeerd
mogelijk2

Slottermijn: een bedrag dat aan het einde van de looptijd van de lening nog niet is terugbetaald.
Over dit bedrag betaalt u alleen rente, geen aflossing. De slottermijn betaalt u tegelijk met het
laatste maandbedrag. Dat kan contant, maar er zijn ook andere mogelijkheden, afhankelijk van
het krediet dat u hebt gekozen.
2
Extra aflossingen zijn toegestaan, maar de rente die u over de oorspronkelijke periode
verschuldigd bent, wordt niet volledig kwijtgescholden. In onze prospectus kunt u precies lezen
wat de mogelijkheden zijn.
1

Hieronder kunt u zien welke kosten er aan een Rimobility-financiering verbonden zijn:

Prijs
auto

Aanbetaling

Kredietsom

Gegarandeerde
slottermijn

Effectieve
rente* op
jaarbasis

Maandlast

Kredietvergoeding

Totale prijs van
het krediet

Looptijd in
maanden

1

€ 21.000

€ 5250

€ 15.750

€ 8400

8,9%

€ 292,47

€ 3178,92

€ 18.928,92

36

2

€ 20.000

€ 5000

€ 15.000

€ 9600

8,9%

€ 314,41

€ 2145,84

€ 17.145,84

24

3

€ 18.000

€ 2700

€ 15.300

€ 8640

8,9%

€ 364,87

€ 2096,88

€ 17.396,88

24

4

€ 15.000

€ 750

€ 14.250

€ 6000

8,9%

€ 303,74

€ 2684,64

€ 16.934,64

36

* zie pagina 7
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Ribusiness

Een auto van de zaak?
Ook voor uw auto kunt u

Ribusiness is een aantrekkelijke ´financial-lease´-constructie1
speciaal voor ondernemers, waarbij u als ondernemer
economisch eigenaar wordt van de auto. Hierdoor kunt u de
BTW die u over de aankoop van de auto betaalt, terugvorderen
bij de fiscus. Rente en afschrijvingskosten zijn bovendien fiscaal
aftrekbaar. Door Ribusiness hoeft het rijden van een auto van
de zaak geen beslag te leggen op het werkkapitaal van uw
onderneming.

een zakelijk krediet afsluiten,
met alle voordelen van dien

Kenmerken van Ribusiness
- Ribusiness is een fiscaal gunstige oplossing.
- Bij Ribusiness spreekt u een vaste looptijd af, afhankelijk van uw
wensen en de verwachte economische levensduur van de auto. U kunt
kiezen uit een looptijd van 12 maanden tot en met 72 maanden.
- De looptijd en de rente staan vast voor de gehele financieringsperiode.
- Bij Ribusiness kunt u de hoogte van het maandbedrag op drie manieren
beïnvloeden:
1 door een aanbetaling te doen of een auto in te ruilen.
2 door een looptijd te kiezen die bij u past.
3 door het inbouwen van een slottermijn2.
Specificaties
Leeftijd auto:
Rente:		
Looptijd:		
Aanbetaling:
Slottermijn:
Extra aflossing:

geen beperking
vast
vast
mogelijk
mogelijk
mogelijk3

Vorm van lenen waarbij diegene die het geld leent, ook degene is die het risico loopt van het te
gebruiken goed. Daarnaast is de lener economisch gezien ook eigenaar. Hij activeert het goed
zelf op de balans en schrijft af.
2
Slottermijn: een bedrag dat aan het einde van de looptijd van de lening nog niet is terugbetaald.
Over dit bedrag betaalt u alleen rente, geen aflossing. De slottermijn betaalt u tegelijk met het
laatste maandbedrag. Dat kan contant, maar er zijn ook andere mogelijkheden, afhankelijk van
het krediet dat u hebt gekozen.
3
Extra aflossingen zijn toegestaan, maar de rente die u over de oorspronkelijke periode
verschuldigd bent, wordt niet volledig kwijtgescholden. In onze prospectus kunt u precies lezen
wat de mogelijkheden zijn.
1

Voorbeeld Ribusiness
Hieronder kunt u zien welke kosten er aan een Ribusiness-financiering verbonden zijn:

Prijs
auto

Aanbetaling

Kredietsom

Slottermijn

Effectieve rente*
op jaarbasis

Maandlast

Kredietvergoeding

Totale prijs van
het krediet

Looptijd in
maanden

€ 18.000

€0

€ 18.000

€ 6000

8,9%

€ 422,28

€ 3202,08

€ 21.202,08

36

* zie pagina 7
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Verzekeringsproducten
Ribank
Ribank kan u ook van dienst zijn met een aantal verzekerings
producten. Loopt u ze eens op uw gemak door.
Naast de ideale oplossing voor uw wensen omtrent de financiering
van uw auto, is het natuurlijk ook mogelijk om verschillende
verzekeringsproducten gelijk bij Ribank af te sluiten. Zo regelt u al uw
zaken in één keer. De verzekeringsproducten van Ribank zijn afgestemd
op uw wensen en bieden extra zekerheid. Zo kunt u gerust op weg, in de
wetenschap dat al uw zaken perfect geregeld zijn bij Ribank.

Rigarantplan
Nu al een auto kopen, terwijl u eigenlijk het geld nog niet bij
elkaar hebt, geeft natuurlijk een heerlijk gevoel van vrijheid.
Maar aan de andere kant, u zit wel aan die financiering vast.
Wat nu als er iets gebeurt waardoor u die extra maandlast niet
meer kunt opbrengen? Daar hebben wij iets op gevonden:
het Rigarantplan.
We willen er liever niet aan denken, maar het kan ook u overkomen:
u verliest uw baan, raakt arbeidsongeschikt of erger nog, u komt te
overlijden. Dan kan de financiering van uw auto een te zware last
worden voor u of uw nabestaanden. Tegen een premie van slechts
0,204% van de kredietsom, neemt het Rigarantplan in die gevallen
uw betalingen over.
Dekking
Als u tijdens de looptijd van de financiering gedeeltelijk
arbeidsongeschikt raakt of uw baan verliest, neemt Rigarantplan voor
een periode van maximaal twaalf maanden de maandelijkse betalingen
van u over. Raakt u volledig arbeidsongeschikt of komt u te overlijden,
dan betaalt Rigarant het volledige bedrag dat nog openstaat. U kunt
het Rigarantplan afsluiten voor uzelf maar ook voor een eventuele
medecontractant.
Voorwaarden
Aan het afsluiten van een Rigarantplan zijn voorwaarden verbonden.
U kunt de verzekering afsluiten als:
• u 18 jaar of ouder bent en niet ouder dan 59 én
• tenminste 32 uur per week werkt én
• een arbeidsovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd.
Voor een exacte beschrijving van de dekking en de voorwaarden van
het Rigarantplan verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden
van Rigarantplan. Deze kunt u vinden op www.ribank.nl onder de link
Consument.
Rigarantplan is een product van CACI Life Limited en CACI Non-Life Limited, Leeson Street
Ierland, en wordt afgesloten via Ribank. Klachten kunnen via Ribank of rechtstreeks aan de
administrateur van CACI worden voorgelegd.
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Ricapital+
Bescherm de waarde van uw auto!
In geval van diefstal
In geval van total-loss
• 72 maanden bescherming mogelijk.
• Voor nieuwe auto’s en occasions (minder dan 6 jaar oud).
• Tijdens de looptijd van de financiering keert Ricapital+ 25%
van de verkoopprijs inclusief opties uit en vult hiermee de
verzekeringsuitkering aan.
“Het rijdt een stuk prettiger in de wetenschap dat mijn auto extra is
verzekerd met Ricapital+! Ik ben er nu van verzekerd dat ik weinig of
geen waardeverlies heb op mijn auto door een dagwaarde-uitkering
van mijn verzekeringsmaatschappij.”
Voorbeeld
Stel u rijdt uw auto total-loss, 2 jaar na de aankoop ervan. In het
onderstaande schema ziet u het verschil dat Ricapital+ dan kan maken.
Een financiering
zonder Ricapital+

Een financiering
met Ricapital+

Aankoopprijs
van de auto

€ 15.000		

€ 15.000

Uitkering dagwaarde door
verzekeringsmaatschappij

€ 11.000		

€ 11.000

Voorbeeld
U koopt een auto met Riclassic van € 15.000. Voor € 15 per maand
extra bent u ervan verzekerd dat u een gelijkwaardige auto kunt
aanschaffen.
Aanschafbedrag
€
15.000
€ 15.000
Aanbetaling/inruil
€
3000
€
0
Kredietsom
€
12.000
€ 15.000
Effectieve rente op jaarbasis		
8,9%		
8,9%
Theoretische looptijd		 72 mnd		 72 mnd
Maandlast
€
213,80		 € 267,35
Maandlast plus premie Ricapital+
€
228,88		 € 282,35

Met Ricapital+ kunt u weer een gelijkwaardige auto aanschaffen en is
uw investering beschermd.
Vraag naar de voorwaarden

Ricapital+ is een product van CACI Life Limited en CACI Non-Life Limited,
Leeson Street Ierland, en wordt afgesloten via Ribank. Klachten kunnen via
Ribank aan CACI worden voorgelegd.

Ricapital+-uitkering
€ 0		
€ 3750
25% van de
aankoopprijs				
Totaal uitgekeerd

€ 11.000		

€ 14.750

Ongedekte schade

€ 4000		

€ 250

Voor slechts 0,1% van de verkoopprijs inclusief opties per maand
is uw auto extra verzekerd in geval van diefstal of total-loss.
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