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06 september 2021

ABN Amro compenseert klanten die te veel rente
betaalden
ABN Amro gaat klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening compenseren. Daarvoor trekt
de bank na een akkoord met de Consumentenbond zo'n 250 miljoen euro uit.
Nog dit jaar krijgen de eerste klanten die een lening hadden met variabele rente of een rekening met de mogelijkheid
om rood te staan een vergoeding. Ze krijgen volgens de bank tussen de 50 en 1750 euro per klant.
ABN Amro volgde met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Geschilleninstituut Ki d oordeelde eerder al dat klanten
dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. Eerder besloot Rabobank al tot
compensatie.
De compensatieregeling van ABN Amro betreft de periode vanaf 2008 en geldt ook voor klanten van kredietverlener
Alfam en klanten met kredieten van creditcardverstrekker ICS. Die klanten gaat ABN Amro zelf benaderen. Voor eind
volgend jaar verwacht de bank hen allemaal een vergoeding te hebben betaald.

'Nette regeling'
Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond is tevreden dat ABN Amro zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat
gebeurde na een reeks gesprekken tussen beide partijen. "Soms waren dat best stevige gesprekken, maar er is een
nette regeling uitgekomen."
ABN Amro had al eerder 30 miljoen euro opzij gezet voor een eventuele compensatie. De overige 220 miljoen euro
boekt het bedrijf in het lopende kwartaal.
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Interbank lijdt nederlaag in rentekwestie doorlopend
krediet
Kredietverstrekker Interbank heeft een nederlaag geleden voor
klachteninstituut Ki d in de slepende zaak over te hoge rentes die klanten
met doorlopend krediet... 
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20 oktober 2021

Meer klanten ABN Amro moeten rente betalen over
hun spaargeld
Meer klanten van ABN Amro moeten de bank binnenkort rente betalen over
hun spaargeld. 
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20 oktober 2021

ING gaat klanten compenseren die te veel rente
betaalden
ING gaat net als ABN Amro en Rabobank klanten die een te hoge rente hebben
betaald op een lening compenseren. Daarvoor zet de bank 180 miljoen euro
opzij. Hoeveel... 

NIEUWS

13 september 2021

Miljardenclaim tegen banken vanwege te veel
betaalde rente
Nederlandse banken en geldverstrekkers moeten miljarden terugbetalen aan
consumenten omdat die tientallen jaren te veel aan variabele rente hebben
betaald, vindt... 
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03 augustus 2021

Rabobank gaat klanten compenseren die te veel rente
betaalden
Rabobank gaat klanten die te veel rente hebben betaald over hun doorlopende
krediet compenseren. De komende maanden gaat de bank uitzoeken welke
klanten het betreft... 

