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Lloyds Bank Persoonlijke Lening

KENMERKEN
De Lloyds Bank Persoonlijke Lening is een flexibel product. De klant 
kan deze afstemmen op zijn behoeften. 

De belangrijkste kenmerken zijn:
•  Tijdens de aanvraagprocedure wordt gebruikgemaakt van brondata. 

Dit is een uniek concept, ook binnen de consumptieve kredietverle-
ning. U hoeft dus (in de meeste gevallen) geen documenten meer 
aan te leveren. Lloyds Bank onderstreept daarmee haar innovatieve 
karakter.

• Flexibele persoonlijke lening met risk based pricing.
•  Looptijden tussen 24 en 120 maanden, afhankelijk van het leendoel 

(in een later stadium ook 180 maanden). 
• Hoogte leenbedrag tussen €10.000,- en €40.000,-.
•  De leeftijd van de klant moet tijdens de aanvraag tussen de 18 en 72 

jaar liggen. De lening moet afgelost zijn als de leeftijd van 75 jaar is 
bereikt.

•  Als gevolg van de lage rente kunnen wij klanten met een beter dan 
gemiddeld risicoprofiel bedienen.

De lening heeft de volgende kenmerken:
•  Vaste looptijd 

De lening heeft een vaste looptijd. Zo weet de klant waar hij/zij aan 
toe is. 

•  Vaste rente 
De lening heeft een vaste rente voor de hele looptijd. Dit biedt 
zekerheid voor de klant. Er is geen renterisico.

•  Boetevrij aflossen 
De klant kan tijdens de looptijd op elk moment boetevrij aflossen. 
De extra aflossing kan leiden tot een kortere looptijd. 

De lening heeft de volgende flexibele kenmerken:
•  Meerdere persoonlijke leningen voor verschillende  

bestedingsdoelen  
De klant kan kiezen voor een aanvullende nieuwe lening met een 
ander bestedingsdoel. De klant kan bijvoorbeeld een lening afslui-
ten voor een auto en een andere lening voor een verbouwing. De 
klant moet hiervoor altijd een nieuwe lening aanvragen. Er wordt 
dan een nieuwe vaste rente vastgesteld.  Er kan maar een lening 
tegelijk worden aangevraagd.

De lening heeft altijd een doel en de klant moet dit doel delen als 
onderdeel van het aanvraagproces:
•  Maximale looptijd: de maximale looptijd van de lening is gebaseerd 

op het bestedingsdoel (zie onder).
•  Maximale leenbedrag: de hoogte van het leenbedrag kan optio-

neel worden vastgesteld.

Brondata
Door het gebruik van brondata tijdens het aanvragen van de lening 
vindt het aanvraagproces zorgvuldig en efficiënter plaats. Dit levert 
tijdwinst op voor zowel het intermediair als Lloyds Bank. U hoeft dus in 
principe geen documenten aan te leveren.

Prijsleiderschap
Met dit product richten wij ons op prijsleiderschap (laagste rente). Ons 
efficiënte aanvraagproces en onze acceptatiecriteria, afgestemd op 
onze doelgroep, stellen ons daartoe in staat.

RENTE
De aangeboden rente voor de Lloyds Bank Persoonlijke Lening is 
gebaseerd op het risicoprofiel van de klant, de hoofdsom en de looptijd 
van de lening. Lloyds Bank hanteert twee risicoklassen. De risicoklasse 
is gebaseerd op het BKR en de interne scorecard van Lloyds Bank. De 
actuele rentetarieven vindt u op onze website lloydsbank.nl. 

BESTEDINGSDOELEN 
Wij verstrekken alleen leningen aan klanten die aangeven voor welk 
doel de lening is.

De informatie in dit document vormt slechts een beperkte weergave van de acceptatiecriteria van Lloyds Bank. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Versie februari 2023.
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AFM Leendoel

02 Ik wil… een auto

89 Ik wil… mijn woning verduurzamen

06 Ik wil… mijn woning verbouwen

40 Ik wil… mijn woning inrichten

11 Ik wil… een recreatiewoning

09 Ik wil… lopende leningen oversluiten

03 Ik wil… een boot

05 Ik wil… een motor

04 Ik wil… een caravan of camper

33 Ik wil… extra financiële ruimte
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