GARANTIE-OVEREENKOMST

Partijen:
1. Saldodipje S.L. met adres Avenida de Brasil, nr. 17, 10, F&G, 28020 Madrid, Spanje,
geregistreerd onder nummer C.I.F.: B92941558 (kredietgever)
en
2. de heer/mevrouw

, wonende te _________________aan de
, documentnummer
(schuldenaar);

en
3. de heer/mevrouw

, wonende te _________________aan de
, documentnummer
(garantiesteller);

Nemen het volgende in aanmerking:
•

Schuldenaar heeft kredietgever verzocht een krediet te verstrekken aan
schuldenaar;

•

Schuldenaar en de garantiesteller zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de
tijdige en volledige terugbetaling van het krediet aan kredietgever.

Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
De garantiesteller verleent hierbij ten gunste van kredietgever een garantie op eerste verzoek
voor elk bedrag (inclusief hoofdsom, rente, kredietkosten en overige kosten, zoals voor
juridische adviseurs, etc.) dat schuldenaar op een bepaald moment aan kredietgever
verschuldigd is en accepteert hiermee uitdrukkelijk hoofdelijke aansprakelijkheid. De
kredietgever hoeft niet eerst de schuldenaar aan te spreken. Ook is het niet noodzakelijk dat
de mogelijkheden ten opzichte van de schuldenaar zijn uitgeput.
Artikel 2
De schuldenaar en de garantiesteller verbinden zich, elk afzonderlijk, om het totale bedrag
dat kredietgever van de schuldenaar en de garantiesteller tezamen of van ieder van hen
afzonderlijk te vorderen heeft of zal hebben, te vermeerderen met eventueel verschuldigde
renten en kosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, op eerste verzoek van
kredietgever volledig te voldoen. Voor wat betreft de hoogte van het door de schuldenaar en
de garantiesteller verschuldigde bedrag, is de administratie van kredietgever
doorslaggevend.
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Artikel 3
Indien de schuldenaar of de garantiesteller niet terstond aan het verzoek op basis van artikel
2 voldoet, verkeren zij van rechtswege in verzuim.
Artikel 4
Deze overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de
garantiesteller voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in de bijlage bij deze
overeenkomst en door kredietgever wordt geaccepteerd. De overeenkomst komt dus pas tot
stand op het moment dat kredietgever heeft bevestigd dat de garantiesteller is
geaccepteerd.
Artikel 5
Communicatie met de schuldenaar en de garantiesteller kan online plaatsvinden in de
Engelse of Nederlandse taal. De garantiesteller gaat ermee akkoord dat de communicatie kan
worden verstuurd naar het opgegeven emailadres. Voor de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst kiezen de schuldenaar en de garantiesteller woonplaats aan het adres van de
schuldenaar zoals opgenomen in de aanhef van deze overeenkomst. Alle mededelingen van
kredietgever kunnen ook worden gedaan aan dit adres. Een bericht gezonden aan het
opgegeven emailadres of dit adres wordt geacht te zijn verzonden aan zowel de schuldenaar
als de garantiesteller.
Artikel 6
Wij verwerken de persoonsgegevens van de garantiesteller en de schuldenaar in
overeenstemming met ons privacy beleid. Dit beleid is bijgevoegd en kan ook worden
gedownload op de website en is ook verkrijgbaar door contact met ons op te nemen.
Artikel 7
Op deze overeenkomst is het recht van Spanje van toepassing. Geschillen die tussen partijen
ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst zullen worden berecht door de
(niet exclusief) bevoegde rechter in Spanje.
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Aldus is overeengekomen en ondertekend in drievoud op
Namens kredietgever:
SALDODIPJE S.L.U.

Schuldenaar:

De heer/mevrouw ……………………….

Garantiesteller:

De heer/mevrouw ……………………….

Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van
garantiesteller voor akkoord:

De heer/mevrouw …………………………
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GARANTIE-OVEREENKOMST
Hoe werkt de persoonlijke garantiestelling?
1) U dient uw eigen aanvraaggegevens in te vullen.
2) U dient de gegevens in te vullen van de persoon die garant staat voor het door u
geleende bedrag. Deze persoon mag niet:
✓ uzelf zijn (U kunt niet garant staan voor uw eigen overeenkomst);
✓ een krediet bij kredietgever hebben; of
✓ reeds persoonlijke garantiegever zijn voor een andere overeenkomst met
kredietgever.
3) De persoonlijke garantiesteller verstuurt per email een kopie van zijn/haar
identiteitsbewijs, alsmede een kopie van een bankafschrift en een salarisstrook, en
gaat akkoord met de voorwaarden van de garantiestelling. De garantiesteller
verstrekt ons ook de benodigde informatie over zijn identiteit, financiële positie,
inclusief over vaste inkomsten en uitgaven. De eventuele echtgeno(o)t(e) of
geregistreerd partner van de garantiesteller dient de garantiestelling ter
goedkeuring te ondertekenen.
4) De persoonlijke garantiesteller moet tevens voldoen aan de volgende
voorwaarden en dit moet (aantoonbaar) blijken uit de aangeleverde documenten:
- De garantiesteller is ten minste 25 jaar oud en is woonachtig in Europa.
- Het maandelijkse termijnbedrag van de lening is niet hoger dan 40% van het
verschil tussen vaste inkomsten en vaste uitgaven.
5) Kredietgever zal daarnaast controleren of kredietgever de overeenkomst kan
sluiten met de persoonlijke garantiesteller in verband met de toepasselijke
sanctieregelingen en de anti-witwasregelgeving. Het is kredietgever in dat kader
altijd toegestaan nadere informatie op te vragen bij en over de garantiesteller.
6) Kredietgever beoordeelt vervolgens of de garantiesteller voldoet aan de door
Kredietgever gestelde voorwaarden.
7) U dient per email een ondertekend exemplaar van de garantie
overeenkomst aan kredietgever toe te sturen.
U kunt de documenten per e-mail toesturen, naar klantenservice@saldodipje.nl.
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Saldodipje S.L.U.
Gerelateerd aan de lening uitbetaald op: ________________
Persoonlijke gegevens van de Garantsteller

Volledige naam:
Achternaam

Voornaam

Initialen

Tussenvoegsel:

Geboortedatum:
Man Vrouw

Geslacht:

Adres:
Straatnaam

Huisnummer

Woonplaats

Postcode

Telefoonnummer:

Bent ueen politiek prominent person
(PEP)?

Email:

JA NEE

Financiële gegevens
Salaris
datum:
_______________________

Inkomstenbron:

IBAN:
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Maandelijkse
inkomsten:€
_____________

Maandelijkse
uitgaven:€
____________

