DE ONDERNEMERSBANK

Zichtrekening PRO & PRO PACK
Mijn professionele rekening

Zichtrekening Pro

Ik wil enkel een gewone zichtrekening om mijn professionele inkomsten en uitgaven te scheiden van mijn privétegoeden

Gratis opening en sluiting van een rekening

Ik heb geen betaalkaart (debet- en/of kredietkaart) of abonnement voor PC banking nodig

Flexibele diensten naar keuze

Mijn package

Pro Pack

Ik heb een bankkaart nodig om in België en in het buitenland te betalen en geld op te nemen

Debetkaart en verbonden diensten

Ik wil meerdere houders op de rekening kunnen toevoegen

Single-formule voor 1 rekeninghouder of
Multi-formule voor max. 5 rekeninghouders

Ik wil gunstvoorwaarden genieten voor mijn kredietkaart Visa Business Blue

Tot 5 Visa Business Blue-kaarten tegen halve prijs

Ik wil mijn professionele bankverrichtingen online kunnen beheren

PC banking Pro/PC banking Business/Isabel

Ik wil toegang hebben tot mijn rekening waar en wanneer ik dat wil

Easy banking (aanvullende dienst bij PC banking)

Mijn multikanaalbank

Beschikbare kanalen

Kantoor

Uitgebreid kantorennet (op afspraak, ma-vrij tot 19 u. en za van 9 tot 12 u.)

Internet: info aanvragen, simulaties maken, mijn rekeningen beheren, 24/7 verrichtingen uitvoeren

-> www.bnpparibasfortis.be
-> PC banking Pro/PC banking Business/Isabel

Telefoon

Adviseurs tot uw beschikking op 02 433 43 31
(ma-vrij van 7 tot 22 u. en za van 9 tot 17 u.)

Smartphone, iPad

-> Easy banking (aanvullende dienst bij PC banking)
-> http://m.bnpparibasfortis.be/

Self: rekeningen raadplegen, geld opnemen, overschrijvingen uitvoeren, gsm opladen, rekeninguittreksels afdrukken,
geld storten … van 6 tot 23 u. en 7 dagen per week

-> Self
-> Self Cash deposit

Sociale netwerken

Facebook, Twitter, YouTube, Foursquare
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Rekeningen voor professioneel gebruik*
Oplossingen voor het dagelijks beheer van uw professionele tegoeden
Jaarlijkse tarieven excl. btw, tenzij anders vermeld
UITRUSTING

Een totaaloplossing voor uw professionele bankverrichtingen

Flexibele diensten naar keuze

MULTI
tot 5 rekeninghouders

Beheerskosten van de rekening

inbegrepen

inbegrepen

12 EUR¹

Rekeningverzekering (enkel voor natuurlijke personen)

inbegrepen

inbegrepen

4,25 EUR¹

inbegrepen (max. 1 kaart)
1 dienst inbegrepen

inbegrepen (max. 5 kaarten)
tot 5 diensten inbegrepen

2,48 EUR per kaart
5,80 EUR per dienst

1 dienst inbegrepen

tot 5 diensten inbegrepen

5,80 EUR per dienst en
0,08 EUR per geldopname

11 EUR¹ (max. 1 kaart)

11 EUR¹ (max. 5 kaarten)

22 EUR¹ per kaart

inbegrepen

inbegrepen

6,61 EUR per debetkaart
8 EUR¹ per kredietkaart

1 abonnement inbegrepen

tot 5 abonnementen inbegrepen

9,92 EUR

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

Kredietkaart Visa Business Blue2
Vervanging kaart (debet- en/of kredietkaart)
PC banking Pro (& Easy banking voor smartphones en tablets)
Rekeninguittreksels (via uittrekselprinter of PC banking Pro)
Kredietkaart MasterCard Business Silver/Visa Business Silver

46 EUR¹ per kaart

46 EUR¹ per kaart

46 EUR¹ per kaart

48 EUR per abonnement

48 EUR per abonnement

48 EUR per abonnement

Zie voorwaarden en tarieven op
www.isabel.eu

Zie voorwaarden en tarieven op
www.isabel.eu

Zie voorwaarden en tarieven op
www.isabel.eu

Prijs zonder extra’s

31,20 EUR3

37,20 EUR3

Volgens de gekozen uitrusting:
van 12 tot 191,25 EUR

Uw jaarlijkse besparing als u opteert voor een Pro Pack
in plaats van een Zichtrekening Pro uitgerust met dezelfde diensten

20,05 EUR

154,05 EUR

2

PC banking Business (enkel voor rechtspersonen)
Het abonnement geldt voor 2 gebruikers
Isabel

Waarde van
het aanbod

Zichtrekening Pro

SINGLE
1 rekeninghouder

Debetkaart met:
- jaarlijkse beheerskosten
- dienst geldopname aan BNP Paribas Fortis-automaten in België
en betalen bij handelaars in binnen- en buitenland (in EER)
- dienst geldopname aan niet-BNP Paribas Fortis-automaten en
aan automaten in het buitenland (in EER)

EXTRA’S

Pro Pack

¹ Geen btw op deze kosten
Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. Algemene voorwaarden van de verzekeringen gebonden aan Visa Business Blue en Mastercard Business Silver / Visa Business Silver beschikbaar in uw kantoor.
³ Prijs btw inbegrepen (toegepast btw-tarief 21%).
*Wij bieden u ook maatoplossingen als u notaris, advocaat, gerechtsdeurwaarder of vastgoedmakelaar bent. Raadpleeg onze website of maak een afspraak met een adviseur voor meer informatie.
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