Een helpende hand voor uw bedrijf

Bent u een Van Marcke-professional? Izola Pro
is ontworpen om uw specifieke behoeften te
ondersteunen en u toegevoegde waarde te
bieden aan de hand van verschillende functies.

Uw bedrijf helpen groeien, geld
besparen en geld verdienen.

Geniet van een exclusieve korting tot 3%
bij snelle betaling
Krijgt u een nieuwe factuur van Van Marcke?
Dan profiteert u van een exclusieve korting
tot 3%* als u die factuur snel betaalt met Izola
Pro. Hoe sneller u de factuur betaalt, hoe
hoger de korting.
Zonder Izola Pro is de standaardkorting voor
betaling binnen de 15 dagen slechts 1%. We
beginnen met 3% voor 0 dagen, de dag dat de
Van Marcke-factuur op uw betalingsscherm van
onze online banksystemen verschijnt. Tegen de
15e dag bieden we uw bedrijf nog steeds een
korting aan van iets meer dan 1%.
Dag van betaling

Korting

Izola Pro biedt u zowel een zichtrekening als een
spaarrekening, met beide een aantrekkelijke
rente. Er is geen minimumsaldo vereist om rente
te kunnen verdienen, die wordt berekend vanaf
het moment dat u een storting doet.

0

3,00%

Zichtrekening

1

2,82%

2

2,64%

3

2,48%

4

2,48%

5

2,19%

6

2,05%

7

1,93%

8

1,81%

9

1,80%

10

1,59%

11

1,49%

12

1,40%

13

1,32%

14

1,24%

15

1,16%

De maximale korting van 3% wordt jaarlijks herzien
en kan naar goeddunken van Van Marcke worden
gewijzigd. U wordt van tevoren op de hoogte
gebracht van eventuele wijzigingen die van kracht
worden vanaf 1 maart.
*

Spaar- en zichtrekening
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Beheer eenvoudig uw Van Marcke-facturen
Met ons online banksysteem of Izola Pro Mobile kunt
u al uw Van Marcke-facturen up-to-date houden en
beheren, waar u ook bent, zelfs onderweg.
»» Bekijk oude, recente en openstaande facturen.
»» Stel rechtstreeks vragen aan Van Marcke.
»» Voeg aangepaste notities toe aan elke factuur.
»» Bekijk de totale korting die u tot nu toe
hebt verkregen.
»» Stel automatische betalingen in om de
maximum korting te krijgen.
»» Stel een machtiging in voor een domiciliëring
zodat geld automatisch kan worden overgeboekt
naar Izola Pro vanaf uw primaire bankrekening.
»» Betaal aan derden in en buiten de EU.

Zakelijke termijnrekening

Kortetermijnlening

Uw bedrijf kan er ook voor kiezen om een 
zakelijke termijnrekening te openen. Dit kan
heel eenvoudig via uw online banksysteem.
Met een reeks beschikbare termijndeposito’s,
van 3 maanden tot 5 jaar, kunt u de duur
bepalen. Onze tarieven variëren afhankelijk
van de looptijd.

Groot project op komst? Dan kunt u een
zakelijke lening op korte termijn aanvragen.
Dit is momenteel alleen beschikbaar voor
aankopen bij Van Marcke. We bieden deze
leningen geval per geval aan. Neem contact
met ons op voor meer informatie.
Kredietkaarten

Bekijk onze tarieven in vergelijking met
andere banken.

Als u in België bent gevestigd, kunt u een
Izola Pro-kredietkaart aanvragen.

Projecten vooraf financieren
Izola Pro biedt ook kredietfaciliteiten*.
Bedrijven die werkkapitaal wensen voor
toekomstige projecten, kunnen voorschotten,
kredietkaarten en kortlopende zakelijke
leningen aanvragen.
Voorschot
Vraag een rekening-courant aan van € 6000
die u kunt gebruiken om uw Van Marckefacturen te betalen en profiteer nog steeds
van de exclusieve korting voor snelle betaling.
Dankzij deze service kunt u ook derden
betalen. Neem contact met ons op als u wilt
zien of uw bedrijf in aanmerking komt voor
een rekening-courantkrediet.

Niet beschikbaar in Frankrijk.

**

ZILVER

€12,000

GOLD

€25,000

Welke kaart u kunt aanvragen, hangt af
van uw eerdere aankopen bij Van Marcke
de afgelopen 12 maanden. Bij uitgaven
tot €20.000 (exclusief BTW) komt u in
aanmerking voor onze Silver Card. Indien u
voor meer dan €80.000 (exclusief BTW) heeft
aangekocht bij Van Marcke, dan kunt u een
Gold Card aanvragen. Kredietkaarten kunnen
enkel gebruikt worden om goederen aan te
kopen bij Van Marcke. U geniet evenwel nog
steeds van de exclusieve 3% korting.
Bezoek onze website voor meer informatie
over onze tarieven.

Als Izola Pro-klant kunt u zowel
geld sparen als verdienen en uw
bedrijf laten groeien.
Meer informatie? Ga naar onze website
of e-mail ons op support@izolabank.com

www.izolabank.com

We zijn een online bank die sinds 1994 succesvol wordt gerund vanuit Malta en daarmee reeds
25 jaar bekwaam is in het verlenen van bankdiensten. Onze klanten bevelen ons aan voor onze
persoonlijke service en onze beschikbaarheid om hen te helpen.
Wij zijn groot genoeg om uw groei te ondersteunen, klein genoeg om te beseffen dat
klantenservice om echte mensen draait, en hebben voldoende ervaring in uw sector om uw
financiële behoeften te begrijpen en u de juiste oplossing aan te bieden.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Izola Bank beschikt over een banklicentie, gemachtigd door het MFSA
(Malta Financial Services Authority) in het kader van de Bankwet, 1994 (hoofdstuk 371 van de Maltese Wet).
Izola Bank is lid van het Depositor Compensation Scheme.

