Tot 3 rekeningen voor de prijs van 1

Wij zijn er voor u

Met het Premium Pack kunt u zonder meerprijs
tot twee extra zichtrekeningen toevoegen aan uw
pack. Mét alles erop en eraan: gratis bankkaarten,
rekeninguittreksels, PC banking voor online bankieren
en Easy banking voor mobiel bankieren. Handig als u
bijvoorbeeld een aparte rekening wilt voor uw vaste
kosten, of een gezamenlijke rekening met uw partner.
Een nieuwe of bestaande rekening toevoegen aan uw
pack zal kunnen vanaf januari, onder andere via
PC banking.

Als klant van BNP Paribas Fortis kunt u uiteraard ook
altijd een beroep doen op onze uitgebreide expertise.
Hebt u een vraag over sparen, beleggen, lenen,
verzekeren …? Maak dan meteen een afspraak in uw
kantoor.

Prepaid betaalkaart: zo handig als een
kredietkaart
De prepaid betaalkaart is een herlaadbare kaart,
waarop u zelf vooraf een bedrag naar keuze zet. U
gebruikt ze net zoals een kredietkaart: in de winkel, op
restaurant, op het internet, op reis, …

De ruimste service tegen een vaste prijs
Een papieren overschrijving doen? Geld afhalen aan
het loket? Een cheque boeken of uitgeven? Deze
manuele verrichtingen kosten normaal gezien 1 euro.
Maar niet voor u! Want met uw Premium Pack kunt u
ze zonder meerprijs laten uitvoeren door een adviseur
in uw kantoor of via Phone banking, en dat zo vaak u
maar wilt.

Bel ons op 02 433 40 70
(ma-vrij 7-22 uur; za 9-17 uur)
Kom even bij ons langs
(na afspraak ma-vrij 9-19 uur; za 9-12 uur)

Premium Pack:
maak onbeperkt gebruik
van onze service
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Vanaf januari 2015

Meer informatie?
Gratis persoonlijk advies?
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NIEUWE VOORDELEN

Uw trouw beloond

Uw Service Pack wordt Premium Pack
Vanaf 1 januari 2015 wordt uw Service Pack een Premium Pack.
In deze tabel ziet u in een oogopslag welke diensten
en voordelen uw nieuwe pakket inhoudt.
voordeliger dan nu

Met het getrouwheidsprogramma Premium Bonus
kunt u elk jaar tot 12 bonussen ter waarde van 1
maandbijdrage (5,75 euro) verdienen door producten
en diensten van BNP Paribas Fortis te gebruiken. Zo
krijgt u telkens een bonus als u op 31 december 2015:

geen verandering

Nu: Service Pack

Vanaf 01.01.2015: Premium Pack

Hoeveel kost het?
Maandelijkse bijdrage

6,55 euro per maand

5,75 euro per maand

Getrouwheidsprogramma

Service Bonus

Premium Bonus

Zichtrekening

1 rekening

Tot 3 rekeningen

Rekeninguittreksels op papier of
elektronisch

Gratis via PC banking en via de
uittrekselprinters in onze Selfs

Gratis via PC banking en via de
uittrekselprinters in onze Selfs

Bankkaart inclusief de kosten voor
betalingen en geldafhalingen in heel de
eurozone

1 kaart per rekeninghouder

1 kaart per rekeninghouder en per rekening

Kredietkaarten (mits aanvaarding aanvraag)

1 Visa/MasterCard Gold en/of Classic per
rekeninghouder

1 Visa/MasterCard Gold en/of Classic per
rekeninghouder en per rekening

Prepaid betaalkaart

Niet verkrijgbaar

1 kaart per rekeninghouder

Vervanging van verloren of gestolen kaart

Inbegrepen

Inbegrepen

Abonnementen PC banking, Easy banking en
Phone banking

Inbegrepen

Inbegrepen

Elektronische verrichtingen via PC banking,
Easy banking, het self service-menu van
Phone banking en onze Self-automaten

Inbegrepen

Inbegrepen

Manuele verrichtingen door een adviseur
(papieren overschrijving, geldafhaling
aan het loket, uitgifte of boeking van een
cheque)

Inbegrepen (normaal tarief: 0,35 euro per
verrichting)

Inbegrepen

10% korting op Europ Assistance
Jaarcontracten

Inbegrepen

Korting blijft bestaan voor Jaarcontracten
Europ Assistance afgesloten vóór
01.01.2015

Wat zit in de prijs inbegrepen ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

U wilt graag van deze korting profiteren?
Vraag dan tijdig uw Jaarcontract aan.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

minstens 12 keer betaald hebt met uw
MasterCard Gold;
minstens 12 keer Easy banking gebruikt hebt;
minstens 50 euro per maand gespaard hebt met
een doorlopende spaaropdracht;
minstens 30 euro per maand gestort hebt in
Flexinvest;
het fiscaal aftrekbare maximumbedrag gestort
hebt voor pensioensparen;
een minderjarig kind hebt dat minstens 12
verrichtingen gedaan heeft met zijn of haar
Welcome Pack;
minstens 30 euro per maand gestort hebt in een
Junior Invest Plan of Junior Future Plan;
een Effectenrekening of beleggingsverzekering
hebt ter waarde van minstens 30.000 euro;
een Energiekrediet hebt;
een Autoverzekering hebt;
een verzekering Top Woning hebt;
een Europ Assistance Jaarcontract hebt.

Op die manier kunt u uw Premium Pack grotendeels
of zelfs volledig terugverdienen! U krijgt het totale
bonusbedrag in februari 2016 automatisch op uw
rekening gestort.

