Dankzij Findio voor auto
kon ik ja zeggen
Findio Autoplan: zekerheid
Findio Autoplan is een Huurkoop met een vaste looptijd, rente, maandtermijn en eventueel slottermijn.
Je sluit een contract met de dealer en met ons.
Wij betalen de dealer en je kunt de auto meteen gebruiken alsof die van jou is.
Je bent dan ‘economisch eigenaar’ van de auto.
Als je de financiering volledig hebt afbetaald ben je ook ‘juridisch eigenaar’.
Dit betekent dat je dan volledig eigenaar van de auto bent. Je profiteert zo van:
• een vaste rente.
• een vaste looptijd.
• een lager maandbedrag als je gebruik maakt van een slottermijn.
Bij een Findio Autoplan weet je van tevoren waar je aan toe bent:
• je weet welk bedrag je leent.
• je weet welk maandbedrag je betaalt.
• je weet hoeveel rente je betaalt per maand.
• je kan de auto meteen gebruiken.

Wat zijn de voordelen van Findio Autoplan?
• Je komt niet voor verrassingen te staan. Je leent gedurende een vaste looptijd en je betaalt een vaste rente.
• Duidelijkheid. Je weet precies tot wanneer je voor de lening betaalt.
• Huurkoop met een slottermijn geeft je een extra mogelijkheid om je maandtermijn omlaag te brengen.

Waarom Huurkoop met een slottermijn?
Je kunt met ons afspreken dat er sprake is van een slottermijn. We berekenen dan hoeveel de auto nog waard zal
zijn op de einddatum van je lening. Dat bedrag hoef je pas op de einddatum terug te betalen. Het voordeel hiervan
is dat je een lager bedrag per maand betaalt. Je betaalt natuurlijk wel iedere maand rente over het hele bedrag dat
je leent. Je betaalt dus in totaal meer rente als je een slottermijn afspreekt. Bij Findio Autoplan wordt de hoogte van
de slottermijn afgestemd op de verwachte toekomstige restwaarde en afhankelijk van het bouwjaar en gebruik van
je auto. Met een slottermijn kan je dus je maandtermijn omlaag brengen, waarbij een groot deel van je lening aan
het einde wordt terugbetaald.

Goed om te weten:

Voor wie?

• De bedragen die je aflost, kun je

Findio Autoplan is een Huurkoop voor auto en geschikt voor

niet opnieuw opnemen.
• Eerder aflossen is niet kosteloos.
• Findio voor auto is juridisch

mensen die:
• op zoek zijn naar zekerheid, in de vorm van een vaste looptijd
en een vaste rente.

eigenaar van de auto, totdat je

• minimaal 18 jaar oud zijn.

Findio voor auto het hele bedrag

• een nieuwe of gebruikte auto willen aanschaffen.

van de lening hebt terugbetaald.
Zelf ben je wel al ‘economisch

Huurkoop is minder geschikt voor mensen die:

eigenaar’ van de auto.

• een terugkerende geldbehoefte hebben.
• regelmatig extra willen aflossen.

Findio Autoplan aanvragen
Heb je een nieuwe auto op het oog en wil je hiervoor een Findio Autoplan aanvragen? Neem dan contact op met uw
dealer voor een vrijblijvende offerte.

Europese standaardinformatie
Findio voor auto gebruikt onder andere de ESIC om je goed te informeren over jouw Findio Autoplan. Deze afkorting
staat voor Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet. De ESIC is wettelijk verplichte informatie die
Findio voor auto aan potentiële klanten moet geven. Op die manier is het voor jou mogelijk om op overzichtelijke
wijze diverse kredietaanbiedingen te beoordelen en te vergelijken. De ESIC van Findio voor auto krijg je bij de offerte
voor jouw Findio Autoplan.

Financial Lease: speciaal voor ondernemers
Findio voor auto biedt ook Financial lease, speciaal voor ondernemers die behoefte hebben aan een
of meer bedrijfsauto’s. Je hoeft niet in één keer het complete aankoopbedrag van de auto te betalen.
In plaats daarvan betaal je maandelijks een vast bedrag. Bovendien is de rente fiscaal aftrekbaar.
Geïnteresseerd? Vraag je dealer naar de voorwaarden.

Over ons
Findio voor auto is specialist in de financiële dienstverlening voor de automotive branche en een handelsnaam
van Ribank N.V. met meer dan 50 jaar ervaring in automotive. Kredietgever Ribank is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel in Amsterdam onder nummer 300.95.283 en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) onder nummer 12010739. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Financieringsmaatschappij Ribank is
een onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CACF NL), marktleider in consumentenkrediet

in Nederland. CACF NL is op haar beurt weer een dochter van Crédit Agricole S.A., een van de grootste financiële
instellingen van Europa.

Klachten
Findio voor auto stelt zijn financiële producten met zorg samen. Heb je toch een klacht? Dan horen we dat graag. Je
kunt een mail sturen naar klachten@findiovoorauto.nl of een brief sturen naar de klachtencoördinator van Findio
voor auto (Postbus 855, 1000 AW Amsterdam). Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Dan kun je binnen drie maanden na behandeling van de klacht door Findio voor auto, terecht bij de onafhankelijke
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag). Wij zijn bij het Kifid
aangesloten onder nummer 300.007084S. Als je hier geen gebruik van wilt maken of als je niet tevreden bent over
de afhandeling door Kifid, dan kun je het geschilvoorleggen aan een rechter.

Meer weten?
Je kunt telefonisch contact opnemen met onze Autodesk. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 18.00
uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Onze medewerkers helpen je graag verder.
(020) 312 53 99
info@findiovoorauto.nl

Waarom Findio voor auto?
Direct persoonlijk contact
Deskundig advies
Scherpe rentetarieven
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Findio voor auto is een handelsnaam van Ribank N.V.

