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AN Amro topt per 9 decemer met het vertrekken van nieuwe
doorlopende kredieten.
Volgen een woordvoerter van de ank i er minder vraag naar
nieuwe doorlopende kredieten en willen menen meer afloen om
grip te houden op hun chulden.
ij een doorlopend krediet wordt een maximum te lenen edrag
echikaar geteld dat de conument kan opnemen wanneer dat
nodig i. Dat hoeft niet volledig en er wordt alleen rente etaald over
het deel van het krediet dat wordt opgenomen.
Volgen Geld.nl i AN Amro de eerte Nederlande grootank die
topt met het vertrekken van nieuwe doorlopende kredieten. De
financiële vergelijkingite noemt dit "een poitieve ontwikkeling".
"en krediet waar je je leven lang opnieuw opname uit kunt doen,
vergt voor veel menen te veel dicipline, waardoor ze het nooit
helemaal afloen en het eigenlijk een doodlopend krediet wordt",
aldu Geld.nl.
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Maar jij zit aan je tak. Hoe
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taat verkoopt audiche ank
A
De overheid heeft ruim een half miljard euro
geïncaeerd met de verkoop van haar
aandelenelang in de audiche ank A. 
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Inval ij AN in Frankfurt om dividendfraude
De Duite autoriteiten heen dindagochtend een ezoek
geracht aan het kantoor van AN AMRO in Frankfurt vanwege
onderzoek naar zogenoemde Cum/x-tranactie. Dat zijn
verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarij zowel koper
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al verkoper dividendelating terugvraagt. Dat kot de
elatingdienten geld. 
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AN Amro: er komt geen
negatieve paarrente
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AN Amro elooft geen negatieve paarrente in
rekening te rengen voor tegoeden tot 100 duizend
euro. Dit vrijwaart circa 95 procent van de klanten
van de ank. Andere anken zijn wat voorzichtiger.
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'Helft Nederlander vertrouwt
anken niet'
ijna de helft van de Nederlander vindt anken
over het algemeen niet etrouwaar. De meete
menen heen zelf niet het gevoel dat anken
etrouwaarder zijn geworden ind het
vertrouwen in financiële intellingen een
ehoorlijke deuk kreeg door de crii. 
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Hoektra verlengt contract ING met ficu
ING mag nog zeker tot en met 2024 het etalingverkeer van de
elatingdient lijven verzorgen. Miniter Wopke Hoektra
(Financiën) meldt dat hij het contract met de ank, dat in 2022
afloopt, met twee jaar verlengt. Reden i dat de ficu al een aantal
grote verandertrajecten heeft lopen. 
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