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Bankgarantie
Productfiche

Doel
In het handelsverkeer willen contracterende partijen graag expliciete zekerheid dat de tegenpartij haar
verbintenissen zal naleven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het afsluiten van een huurovereenkomst, het
verkrijgen van bepaalde vergunningen (bv. transportsector) of als onderpand voor de goede uitvoering van bepaalde 
werken (bv. bouwsector).

Nagelmackers kan uw tegenpartij die zekerheid op naleving van verbintenissen bieden door middel van een bankgarantie. 
De bankgarantie is een verbintenis van de bank, binnen het kader van een ondernemings- of cliëntenovereenkomst, 
om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde som te betalen voor rekening van uw onderneming, indien zij haar 
verplichtingen tegenover haar tegenpartij niet kan naleven.

Kenmerken en voordelen
• Flexibiliteit 

In het kader van uw commerciële verbintenissen hoeft u geen werkkapitaal te blokkeren, de bank neemt de zekerheid 
op naleving ervan op zich.

• Werkwijze 
Met een bankgarantie staat Nagelmackers u een kredietlijn toe waarmee u tot een bepaald bedrag een of meerdere 
bankgaranties ten voordele van een of meer tegenpartijen kunt laten vestigen. Als de modaliteiten in de garantietekst 
niet werden nageleefd en u uw verplichting tegenover uw tegenpartij niet kunt nakomen, moet de bank haar verbintenis 
naleven en voor uw rekening de overeengekomen som betalen aan uw tegenpartij. Dat bedrag moet u naderhand aan de 
bank terugbetalen.

• Looptijd 
Een bankgarantie is een soort van borgstelling. Borgstellingen worden uitgeschreven voor bepaalde of onbepaalde duur. 
In geval van een bankgarantie voor bepaalde duur, eindigt de borgstellingsverbintenis van de bank op de vervaldag die 
wordt vermeld in de garantietekst. In geval van een bankgarantie voor onbepaalde duur, kan zowel u als de bank de 
verbintenis op elk ogenblik beëindigen mits inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.

• Fiscaal aftrekbaar 
De commissies en kosten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Kosten
• Commissie 

U betaalt trimestrieel een commissie op het bedrag van de bankgarantie. 

• Dossierkosten per opname 
Per afgeleverde bankgarantie betaalt u vaste dossierkosten. 

• Dossierkosten 
Bij de opmaak van het kredietcontract, betaalt u eenmalige dossierkosten.

• Andere kosten 
U betaalt bijkomende kosten indien u tijdens de duur van het krediet de modaliteiten van het krediet wenst te wijzigen 
(bv. wijzigen van rentevoet, looptijd of terugbetalingsmodaliteiten, wijzigen zekerheden, wijzigen, schrappen of 
toevoegen kredietnemer …).

Het bedrag of het percentage en de berekeningswijze van interesten, kosten en provisies worden overeengekomen in het 
kredietcontract en de Kredietregeling.
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Kenmerken van de voornaamste zekerheden 
Op de website http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/krediet-vinden/zekerheden vindt u een overzicht van de 
mogelijke zekerheden die door de bank gevraagd kunnen worden en de impact ervan op uw kredietaanvraag.

Overheidsmaatregelen voor kmo’s
Voor kmo’s bestaan er ook een reeks aan overheidsmaatregelen ter begeleiding en ondersteuning. Op volgende website 
vindt u een handig overzicht: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/begeleiding-steun-en-overheidswaarborgen.

Bevoegde instantie voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de 
distributie van financiële instrumenten
Hebt u een klacht en nam u al contact op met uw kantoor, maar bent u niet 100% tevreden? In dat geval kunt u terecht 
bij onze Klachtendienst via e-mail naar klachten@nagelmackers.be, per post naar Nagelmackers Klachtendienst, 
Montoyerstraat 14, 1000 Brussel of via het online klachtenformulier  
https://www.nagelmackers.be/nl/contact/klachtenprocedure/online-klachtenformulier.

Biedt ons antwoord u geen aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich richten 
tot de Bemiddelingsdienst Banken – Kredieten – Beleggingen:

Ombudsfin
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
E-mail: Ombudsman@ombudsfin.be
www.ombfin.be N
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