Professionelen

e-rubriek notaris

Al uw rubriekrekeningen
in een muisklik
In het kader van uw beroepsactiviteit moet u
geregeld rubriekrekeningen openen en afsluiten.
Voortaan is dit alles online en in enkele muisklikken mogelijk. Eenvoudig, snel en doeltreffend.
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Startpagina PC banking
Meld u aan in PC banking Pro en ga naar de pagina “Uw rekeningen en kaarten”.
Op die pagina ziet u enkel uw eigen rekeningen en uw kantoorrekening. Om al uw derdenrekeningen
(algemene derdenrekeningen en rubriekrekeningen) te bekijken, klikt u onderaan op de pagina op de link
“Uw derdenrekeningen raadplegen”.
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Lijst van de rubriekrekeningen
Op deze pagina ziet u enkel uw derdenrekeningen, meer bepaald de algemene derdenrekeningen en de
rubriekrekeningen.
De algemene derdenrekeningen staan bovenaan. Standaard worden de laatste 50 geopende rubriekrekeningen getoond. U kunt echter ook andere selectiecriteria voor de weer te geven rekeningen bepalen.
Zo kunt u zoeken op basis van de status van de rekening (actief of gesloten), het rekeningnummer, de
naam of een deel van de naam van het dossier (van de rubriek), het rekeningtype en/of het aantal rekeningen dat u wilt zien. Als u dan op de knop “Zoeken” klikt, verschijnt het resultaat van uw opzoeking.
Onderaan de pagina vindt u de link terug naar het menu “Een derdenrekening openen”.
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Verrichtingen op rubriekrekeningen
Via de knop “Extra” naast elke rekening kunt u de toegestane verrichtingen voor die rekening bekijken
en het aanvraagformulier voor de afsluiting ervan oproepen.

54

Opening van een rubriekrekening
Stap 1
U gaat naar deze functie via de link “Een derdenrekening openen”, onderaan op de pagina voor het
raadplegen van “Uw derdenrekeningen”.
Hier kunt u online een rubriekrekening openen met volledig dezelfde kenmerken als uw andere
rubriekrekeningen.
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u wel al over een actieve rubriekrekening
(referentierekening) beschikken.

Klik daarna op “Volgende” om de houder van de te openen rubriekrekening te bevestigen.
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Opening van een rubriekrekening
Stap 2
Selecteer de groep van gevolmachtigden die u voor de te openen rubriekrekening wilt toewijzen.

Klik daarna op “Volgende”.
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Opening van een rubriekrekening
Stap 3
Vul vervolgens de te tonen benaming van de rekening in of wijzig ze. De velden voor de houder en de
naam van het dossier (rubriek) mogen in het totaal maximaal 26 tekens tellen.
Indien nodig kunt u ook de inhoud van het veld “Houder” wijzigen.
Vul daarna de volledige naam van het dossier in (maximaal 24 tekens).

Klik daarna op “Volgende”.
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Opening van een rubriekrekening
Stap 4
Onderteken de aanvraag elektronisch.
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Opening van een rubriekrekening
Stap 5
Uw rekening wordt onmiddellijk geopend en het nummer ervan wordt u meegedeeld.
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Afsluiting van een rubriekrekening
Roep het aanvraagformulier voor de afsluiting op via de knop “Extra” naast de rekening die u wilt
afsluiten.

Goed om te weten

Iedere gebruiker dient te beschikken over een eigen PC banking contract en een eigen kaartlezer.
Wenst u deze verrichtingen toe te vertrouwen aan een medewerker, dan dient u voor aanvragen
tot opening minimum een ingavevolmacht overschrijvingen PC banking toe te kennen en voor
aanvragen tot sluiting een volledige volmacht. Ga daarvoor langs in uw kantoor.
• Voor aanvragen tot sluiting, ontvangt u een e-mail ter bevestiging met vermelding van de
netto-interesten alsook het bedrag van het overgeboekte saldo. In de regel, ontvangt u de dag
zelf nog alle informatie betreffende een aanvraag die verstuurd werd voor 15 uur.
• Indien u beschikt over een Isabel-contract en de optie “Dynamische lijst van de rekeningen”
aanvaardde, dan zullen deze nieuwe rekeningen automatisch aan uw contract toegevoegd worden.
Wenst u alsnog de optie dynamische lijst, neem dan contact op met de helpdesk Isabel.
•

Hulp nodig ?

De Helpdesk PC banking
Hebt u ook maar enig probleem of een technische vraag? Dan is er de Helpdesk PC banking op
het nummer 02 433 40 31 (optie 3) om u verder te helpen: van maandag tot vrijdag van
7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur of mail naar www.bnpparibasfortis.be/helpdesk-nl.
De Helpdesk BNP Paribas Fortis Isabel
Voor al uw vragen rond Isabel, contacteer de Helpdesk BNP Paribas Fortis Isabel op
het nummer 02 565 28 34, elke werkdag bereikbaar van 8 uur tot 17 uur of mail naar
hdisabel@bnpparibasfortis.com.

10
11

Advies ?
Informatie ?
Verrichtingen ?
BNP Paribas Fortis
is er voor u.
Kom langs in het kantoor
(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Bel ons op tel. 02 433 41 01
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van Fortis Bank nv, ingeschreven en
handelend als verzekeringsagent onder het CBFA-nr. 25.879 A voor AG Insurance nv.
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