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Hoe goed kent u de mogelijkheden voor hypotheken bij Lloyds Bank? 

Wij bieden uw klant eenvoudige producten met aantrekkelijke en duidelijke voorwaarden. Graag 

noemen wij hierbij een aantal van de voordelen van het aanvragen van een Hypotheek bij Lloyds 

Bank: 

 Volledig consumptief financieren is mogelijk  
 Een aflopend krediet kan tegen werkelijke lasten worden getoetst 
 Oversluiten op basis van een werkelijke lasten toets is mogelijk (op voorlegbasis) 
 Een werkelijke lasten toets is ook mogelijk voor senioren 
 Bij Lloyds Bank is er altijd sprake van dagrente. Ook na verlenging krijgt uw klant gewoon de 

laagste rente. 
 

Wijziging Indicatief Hypotheek Aanbod: twee vragen vervallen 

Wij hebben een aanpassing gedaan in ons Indicatief Hypotheek Aanbod. Een tweetal vragen komen 

niet langer terug in dit document. Het gaat om de vragen waar de klant moet aangeven of hij/zij 

ander onroerend goed bezit en of hij/zij een eigen onderneming heeft. 

 

 

 

 

 

 

Nu ook Persoonlijke leningen bij Lloyds Bank 

Wij breiden ons productassortiment verder uit. Naast hypotheek- en spaarproducten biedt Lloyds 

Bank nu ook een Persoonlijke lening aan. Op dit moment voeren we hiervoor een pilotfase uit met 

een geselecteerd aantal intermediairs. In de loop van het jaar zullen steeds meer intermediairs dit 

product kunnen gaan aanbieden. 

 Meer over de Lloyds Bank Persoonlijke lening 
 

 

 

 

Waarom een Persoonlijke lening van Lloyds Bank? 

 Lenen tegen een vaste looptijd en scherpe rente 

 Leenbedrag tussen de € 5.000,- en € 30.000,- 

 Altijd boetevrij aflossen 

 Digitaal aanvragen via de Lloyds Bank Verzamel app 

 

https://www.lloydsbank.nl/lenen
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Nog altijd de hoogste spaarrente van Nederland 

Op het moment dat wij deze nieuwsbrief versturen, biedt Lloyds Bank spaarders nog altijd de 

hoogste spaarrente van Nederland. Ook voor uw klanten kan dit een goede mogelijkheid zijn om 

vermogen op te bouwen. Onze spaarrekening is eenvoudig aan te vragen en net als in Nederland is 

een spaarbedrag tot € 100.000,- gegarandeerd. 

 Meer over de Lloyds Bank Internetspaarrekening 
 

Nieuwe website 

In januari is de nieuwe website van Lloyds Bank gelanceerd. Op onze nieuwe website vindt u 

voortaan gemakkelijker de informatie die u zoekt. De website is gebruiksvriendelijker en beter 

leesbaar geworden. We hebben ook een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd en bestaande 

informatie verbeterd. Neem gerust eens een kijkje! 

 Bekijk onze website 
 

Samenwerking met Tesla 

Wist u dat Lloyds Bank een autofinanciering aanbiedt waarmee bv’s eenvoudig de financiering van 

een Tesla kunnen regelen? Deze aanvraag verloopt volledig digitaal en maakt gebruik van 

innovatieve manieren om data aan te leveren. 

 Meer over onze Zakelijke lening 
 

Volg Lloyds Bank op LinkedIn 

Wist u dat Lloyds Bank in Nederland ook actief is op LinkedIn? Volg ons om op de hoogte te blijven 

van de meest actuele ontwikkelingen en informatie over onze producten en events. 

 

https://www.lloydsbank.nl/sparen
https://www.lloydsbank.nl/
https://www.lloydsbank.nl/zakelijklenen
https://www.linkedin.com/company/lloyds-bank-nl/

