Reglement van de wedstrijd EASY BANKING BNP Paribas Fortis
(Periode 1: 15/04/2014 – 15/05/2014)
Artikel 1: Organisator
BNP Paribas Fortis NV, met zetel Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702,
hierna ‘BNP Paribas Fortis’ genoemd.
Artikel 2: Deelname
De wedstrijd is toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar, met
woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van BNP Paribas Fortis en
hun inwonende familieleden.
De wedstrijd staat uitsluitend open voor klanten van BNP Paribas Fortis die in het bezit zijn
van een contract Easy banking, en die deelnemen via de Easy banking app. De
wedstrijdpagina is binnen de wedstrijdperiode toegankelijk via de functionaliteit ‘Online
aanvragen’ in de Easy banking app.
Alleen individuele deelnames worden aanvaard; deelnemen in groep is niet toegelaten. Er
wordt slechts één deelname per persoon en per wedstrijdperiode aanvaard. Voor deelnemers
die verschillende keren hun kans wagen binnen dezelfde wedstrijdperiode, wordt alleen
rekening gehouden met de eerste deelname. Verder behoudt BNP Paribas Fortis zich het
recht voor om die deelnemers uit te sluiten van deze wedstrijd.
Elke fraude of poging tot fraude, elke vervalsing en elke inbreuk tegen het wedstrijdreglement
leidt tot onmiddellijke uitsluiting. De betrokken deelname wordt als onbestaande beschouwd.
Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen via de wedstrijdpagina die beschikbaar wordt gesteld
via de Easy banking app. Op die pagina dient u de twee wedstrijdvragen en de
schiftingsvraag te beantwoorden. Enkel volledig ingevulde en ontvangen deelnames via
internet zijn geldig.
Deelnameformulieren worden pas in rekening gebracht wanneer zij terechtkomen bij BNP
Paribas Fortis. De organisatoren van de wedstrijd weigeren elke verantwoordelijkheid in geval
van niet-registratie van een online inschrijving in de gegevensdatabase.
Indien noodzakelijk wegens dringende redenen, kunnen de prijzen te allen tijde aangepast
worden voor de ingang van de maand van de wedstrijd.
De wedstrijd (periode 1) bestaat uit de volgende vragen:
Mijn Easy banking paswoord
a) Ontvang ik in kantoor of wordt mij opgestuurd
b) Kies ik zelf tijdens de activatie van mijn Easy banking contract
Ik kan in Easy banking
a) Geen overschrijvingen met memodatum ingeven
b) Overschrijvingen met memodatum ingeven
Schiftingsvraag:
Hoeveel klanten zullen de Easy banking app downloaden van 15 april tot en met 15
mei ? (Tip: Tijdens de maand maart 2014 hebben 32.734 klanten de Easy banking
app gedownload.)
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Artikel 3: Duur van de wedstrijd
De wedstrijd (periode 1) begint op 15 april 2014 om 12u en eindigt op 15 mei 2014 om 12 uur.
BNP Paribas Fortis behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op gelijk welk ogenblik te
verlengen, op te schorten of te annuleren, zonder aan wie dan ook om het even welke
schadeloosstelling verschuldigd te zijn.
Artikel 4: Prijzen
Er zijn 3 pakketten te winnen, elk bestaande uit:




Een reisvoucher van Thomas Cook ter waarde van 2.500 EUR
Een reiskoffer van het merk Samsonite (model Firelite Spinner 81cm)
Een iPad Air 16GB (Wifi+cellular)

De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter illustratie en houden voor BNP Paribas Fortis geen
enkele verbintenis in. De prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of andere voordelen
in natura en mogen niet doorverkocht worden aan derden.
BNP Paribas Fortis NV is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden of gebreken
aan de gewonnen prijs.
De winnaars worden in juni 2014 telefonisch op de hoogte gebracht door een medewerker
van BNP Paribas Fortis. Zij kunnen hun geschenk afhalen in hun domiciliekantoor van BNP
Paribas Fortis. De prijzen dienen te worden opgehaald ten laatste op 30/09/2014 om 12u.

Artikel 5: Verloop van de wedstrijd / Winnaars
Om te kunnen winnen moet de deelnemer correct geantwoord hebben op de 2 vragen en zo
dicht mogelijk het juiste antwoord op de schiftingsvraag benaderen.
In geval van een ex aequo, wordt een trekking gehouden om de winnaar te bepalen.
De winnaars accepteren dat hun naam en foto eventueel worden gepubliceerd op de website
of op de Facebook-pagina van BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen van de publicatie van de
gegevens van de winnaars.

Artikel 6: Algemeen
Afgezien van dit reglement en van eventuele klachten, zal verdere informatie over deze
wedstrijd noch telefonisch, noch schriftelijk of op enige andere wijze verstrekt worden.
BNP Paribas Fortis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of
indirect, toegebracht aan personen (deelnemers of niet-deelnemers) of aan zaken, in het
kader van de deelname aan deze wedstrijd. Dit behelst ook technische ongemakken en/of
fouten in informatica (hardware & software) die voortvloeien uit de deelname aan de
wedstrijd. BNP Paribas Fortis weigert ook alle verantwoordelijkheid indien de deelname
tijdelijk onbeschikbaar of definitief onmogelijk wordt of indien de verbinding verbroken of
onderbroken wordt. BNP Paribas Fortis kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden
ingeval van schade aan of verlies van de prijs bij het transport via postvervoer.
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Louter door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud
of enige beperking alle bepalingen van het reglement, evenals elke beslissing die BNP
Paribas Fortis naar aanleiding van of in het kader van deze wedstrijd neemt.
De eventuele nietigverklaring van een bepaling uit dit reglement zal geen afbreuk doen aan
de geldigheid van de andere bepalingen.
Elke klacht met betrekking tot het huidige reglement wordt opgestuurd per aangetekende
brief, ten laatste 5 werkdagen na de afsluiting van de wedstrijdperiode, op volgend adres :
BNP Paribas Fortis, Complaints Handling (1QA8D), Warandeberg 3, 1000 Brussel.
Klachten die na de voornoemde termijn worden ingediend, worden niet behandeld.
Artikel 7: Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart elke deelnemer akkoord te gaan met de
verwerking van zijn persoonsgegevens door BNP Paribas Fortis, met zetel Warandeberg 3,
1000 Brussel, voor de organisatie van deze wedstrijd.
Elke deelnemer heeft het recht zijn persoonsgegevens in te kijken en te laten aanpassen. Om
dat recht uit te oefenen moet hij een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek indienen
bij BNP Paribas Fortis.
Elke deelnemer die zijn gegevens ingeeft om aan deze wedstrijd deel te nemen, verklaart
zich akkoord met alle punten van dit reglement. Hij/zij aanvaardt formeel de publicatie van
zijn/haar naam en woonplaats mocht hij/zij als winnaar van een prijs aangeduid worden,
zonder dat dit recht geeft op een vergoeding, auteursrechten of enig voordeel anders dan de
prijs die hem werd toegekend. Hij/zij aanvaardt formeel het gebruik van zijn/haar emailadres
in het kader van deze wedstrijd
Artikel 8: Geschillen
Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn alleen de
Belgische rechtbanken bevoegd.
Wedstrijdreglement opgesteld in Brussel, op 08 april 2014
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