professionelen

Visa &
MasterCard Business
Gebruiksaanwijzing

U hebt net uw
Visa of MasterCard Business
ontvangen. Proficiat!
Deze gebruiksaanwijzing bevat alle
nuttige informatie over het correct en
veilig gebruik van uw kaart.
Zo zult u het betaalcomfort van
uw kaart in 80.000 verkooppunten
in België en bij ruim 29 miljoen
handelszaken en dienstverleners
overal ter wereld des te meer weten te
waarderen.
U herkent de aangesloten handelaars
en dienstverleners gemakkelijk aan
de logo’s Visa en MasterCard op hun
uitstalraam.
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Wat kunt u doen met uw kaart?
Betalen in België en in het buitenland
Met uw Visa of MasterCard Business betaalt u vlot
uw aankopen in meer dan 80.000 verkooppunten in
België en bij meer dan 29 miljoen handelszaken en
dienstverleners in ruim 170 landen. Met uw kaart
kunt u zowat alles betalen: uw hotelkamer tijdens
een zakenreis, een etentje met een leverancier in een
Spaans restaurant, tolgeld op de Franse autosnelweg
of een taxirit in Amsterdam. Ook via het internet!
Twee manieren om uw betaling te ondertekenen
Afhankelijk van de betaalterminal die het verkooppunt
gebruikt, bevestigt u de verrichting:
• ofwel door uw geheime code in te tikken en daarna
op OK te drukken;
• ofwel door het ticket dat de handelaar u voorlegt te
ondertekenen.
Kijk vóór u tekent goed na of het bedrag en de
munt van de verrichting kloppen. Houd ook nadien
het ontvangstbewijs zorgvuldig bij, zodat u uw
maandelijkse uitgavenstaat kunt controleren.
Voor bepaalde kleine bedragen (tolgeld, sommige
telefooncellen, ...) is geen handtekening vereist.
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Betalen op afstand
Bij een schriftelijke bestelling
Bij schriftelijke bestellingen krijgt u soms de vraag om
uw kaartnummer en de vervaldag van de kaart in te
vullen op een coupon en die te ondertekenen. Zo kan
de firma uw betaling - die u later terugvindt op uw
maandelijkse uitgavenstaat - registreren.
Tip: maak altijd een kopie van de coupon vóór
u hem opstuurt, zo hebt u een bewijs van uw
bestelling. Vermeld nooit uw geheime code.

Per telefoon
Bij een aantal firma’s die voldoen aan strikte
veiligheidsnormen kunt u telefonische aankopen
doen met uw kredietkaart (bv. tickets boeken voor
een toneelvoorstelling). U hoeft hiervoor enkel het
nummer en de vervaldag van uw kaart door te geven.
In bepaalde gevallen kan de handelaar ook de drie
laatste cijfers vragen van het nummer dat op de
handtekeningstrook aan de achterzijde van uw kaart
staat vermeld.
Tip: deel uw kaartnummer en vervaldag alleen mee
als u zeker bent dat u wilt kopen of bestellen.
Vermeld nooit uw geheime code!
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Aankoop via internet
Kent u deze logo’s?

Wilt u een bestelling of een aankoop doen via een
website? Ga dan eerst na of u deze logo’s terugvindt.
Dan weet u zeker dat de site beantwoordt aan de
veiligheidsnormen van Visa of MasterCard voor online
betalingen. De site van de verkoper zal het nummer
en de vervaldag van uw kaart vragen. In België moet
u ook vaak de drie laatste cijfers vermelden van
het nummer dat op de handtekeningstrook aan de
achterzijde van uw kaart staat vermeld. Vervolgens
identificeert u zich zoals in PC banking via uw
Digipass of kaartlezer om te bevestigen dat u de
houder van de kaart bent. Daarna zal de site van de
verkoper uw aankoop of bestelling bevestigen.
Hebt u geen PC banking-contract? Dan gaat de eerste
transactie gewoon door en krijgt u de boodschap dat
het voor uw volgende online aankopen nodig is om
over een PC banking-contract te beschikken.
Geen logo’s op de site?
Vindt u deze logo’s niet terug op de site waarop u
aankopen wenst te doen? Dan biedt die niet dezelfde
veiligheidsnormen omdat u niet dient te bevestigen
dat u de kaarthouder bent.
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Cash geld opvragen
Aan geldautomaten
U hebt de geheime code die u gekozen hebt bij
ontvangst van uw kaart nodig om geld op te vragen:
• aan alle geldautomaten in België;
• aan 850.000 geldautomaten in het buitenland
(in meer dan 170 landen) met het logo Visa of
MasterCard.
In België of in het buitenland kunt u in een periode
van 4 dagen tot een tegenwaarde van 600 EUR
opvragen.
In een aantal bankkantoren
Met uw kaart en uw identiteitskaart vraagt u cash
geld op in ruim 240.000 bankkantoren die het logo
van Visa of MasterCard dragen. Normaal is deze
service alleen beschikbaar in het buitenland, maar ook
sommige wisselkantoren in België bieden deze service
aan.
U kunt cash geld opvragen tot een tegenwaarde van:
• 1 000 EUR per periode van 7 dagen met uw
MasterCard Business. Doet u in dezelfde periode
ook opvragingen in België, dan worden die van deze
limiet afgetrokken;
• het beschikbaar saldo van uw maandelijkse
uitgavenlimiet met uw Visa Business.
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Kosten
Voor betalingen met uw kaart worden geen kosten
aangerekend:
• noch bij de handelaar bij de aankoop, noch op uw
maandelijkse uitgavenstaat;
• noch in België, noch in het buitenland. Voor
betalingen in andere munten dan de euro is een
wisselmarge van 1,60% inbegrepen.
Vraagt u met uw Visa of MasterCard cash geld op, dan
betaalt u wel kosten. U vindt die op de tarievenlijst in
uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be.

Uitgavenlimiet
Met uw Visa of MasterCard Business beschikt u over
een vooraf vastgelegde uitgavenlimiet van 2.500 tot
250.000 EUR, afhankelijk van het type kaart.
Beoefent u uw professionele activiteit als natuurlijk
persoon? Dan kunt u een geautoriseerde saldo
overschrijding aanvragen op uw Zichtrekening voor
professioneel gebruik. Als uw aanvraag aanvaard
wordt, kunt u zo veel makkelijker onvoorziene
uitgaven opvangen en wordt ook uw dagelijks
financieel beheer een stuk eenvoudiger. Dankzij deze
saldo overschrijding mag uw Zichtrekening maximaal
drie maanden lang voor een maximumbedrag van
5.000 EUR in het rood gaan. Als u van deze faciliteit
gebruikmaakt, betaalt u wel debetinteresten.
Tip: voorziet u hogere uitgaven dan gewoonlijk,
bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland?
Neem dan vooraf contact op met uw kantoor. Dat
kan u een tijdelijke verhoging van uw maandelijkse
uitgavenlimiet toekennen.
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Het beschikbare saldo raadplegen
Wilt u het beschikbare saldo op uw uitgavenlimiet
kennen? Dat kan door u gratis in te schrijven op de
automatische telefoondienst van Bank Card Company
(tel.: 02 205 85 85). De eerste keer dat u de optie
“Informatie over het beschikbare saldo van uw
kredietkaart” kiest, zult u gevraagd worden om
een geheime code van 5 cijfers te kiezen en die
te bevestigen. Na uw inschrijving hoeft u enkel
hetzelfde nummer te bellen en uw kaartnummer
en uw geheime code van 5 cijfers in te voeren.
De automatische telefoondienst vertelt u dan welk
saldo nog beschikbaar is. Deze dienst is beschikbaar
van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18 uur en op
zaterdag van 9 tot 17 uur.

Soepel budgetbeheer
•

U vindt alle betalingen en geldopvragingen met
uw Visa of MasterCard Business terug op uw
maandelijkse uitgavenstaat.

•

Eén keer per maand gaat het te betalen bedrag
automatisch van de Zichtrekening van uw
onderneming. Gemiddeld zitten er drie weken tussen
de aankoop en het moment dat de betaling effectief
van uw rekening gaat. U geniet dus drie weken gratis
betaaluitstel.
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Weten wat u uitgeeft met uw kaart
Uitgavenstaat
Maandelijks krijgt u een gedetailleerd overzicht van
uw uitgaven met uw Visa of MasterCard. Daarop vindt
u volgende gegevens:
• de verzendingsdatum van de uitgavenstaat;
• de datum van de verrichting (betaling of
geldopvraging);
• de aard of het detail van de verrichting: naam van
de vestiging (of de maatschappelijke zetel) van de
onderneming waar de verrichting heeft plaatsgehad;
• de plaats en het land;
• het bedrag van de verrichting in deviezen (indien
van toepassing);
• het bedrag van de verrichting in EUR;
• het totaalbedrag van de verrichtingen;
• de afsluitingsdatum van uw volgende maandelijkse
uitgavenstaat.
Afname van uw Zichtrekening
Het bedrag dat u moet betalen gaat vier werkdagen
na de verzending van de uitgavenstaat automatisch
van uw Zichtrekening. U hoeft dus zelf geen
overschrijving te doen. Indien u voor Optiline gekozen
hebt, betaalt u uw uitgaven in maandelijkse schijven
terug.
Tip: controleer grondig uw maandelijkse
uitgavenstaat aan de hand van de tickets
die u bewaard hebt.
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Opmerking:
Hebt u twijfels over sommige verrichtingen of lijkt een
bedrag op uw uitgavenstaat niet te kloppen? Laat dit
dan zo snel mogelijk weten aan:
Bank Card Company
Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel
Tel. +32 (0)2 205 85 85
•

Voor een betwisting over een in België uitgevoerde
verrichting is een telefoontje naar bovenstaand
nummer voldoende.

•

Voor een betwisting over een in het buitenland
uitgevoerde verrichting dient u zich schriftelijk te
richten tot Bank Card Company. Vergeet niet om uw
kaartnummer Visa of MasterCard en de referentie
van de betwiste verrichting te vermelden. Voeg ook
een kopie van het ticket met uw handtekening bij.
Let op: het is belangrijk om zo vlug mogelijk te
reageren als u een onregelmatigheid vaststelt bij
een buitenlandse verrichting. Bank Card Company
zal uw klacht zo snel mogelijk onderzoeken en u
eventueel terugbetalen.
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De andere voordelen van uw kaart

Een Reisongevallenverzekering
Als u uw vervoerbewijs voor een reis naar het
buitenland betaalt met uw Visa of MasterCard
Business en u overlijdt als gevolg van een ongeval,
dan ontvangen uw nabestaanden een vergoeding die
kan oplopen tot 100.000 EUR voor de Visa Business
Blue-kaart en tot 200.000 EUR voor de Visa en
MasterCard Business Silver-kaarten. De algemene
voorwaarden van deze verzekering zijn beschikbaar in
uw kantoor of op het nummer 02 433 41 01.

Exclusieve voordelen
Handelaars die aangesloten zijn bij Visa en MasterCard
bieden u regelmatig aantrekkelijke kortingen of andere
interessante voordelen aan op uw aankopen. Dit is ook
zo voor sommige sport- en culturele manifestaties:
Visa en MasterCard onderhandelen regelmatig
met de organisatoren om voor hun kaarthouders
prijsverminderingen of vipbehandelingen te bedingen.
Als u uw tickets betaalt met uw Visa of MasterCard
Business, geniet u automatisch deze voordelen.
Tip: bij uw maandelijkse uitgavenstaat vindt u
telkens een informatieblaadje met alle aanbiedingen
die u met uw kaart kunt genieten. Deze
aanbiedingen zijn ook via e-mail beschikbaar - u
hoeft u enkel in te schrijven op de BCC Newsletter
op www.mijnvoordeel.be.

12

Het exclusieve voordeel
van uw Business Silver-kaart
De Comfort-bijstandsdienst
De Comfort-bijstandsdienst is een geheel van
automatisch verzekerde diensten voor zowel de
houder van een Visa of MasterCard Business Silver,
gedomicilieerd of verblijfhoudend in België, als
voor zijn gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.
U geniet de Comfort-bijstandsdienst vanaf 10 km van
uw woonplaats en in de hele wereld. Zowel voor uw
privé- als professionele verplaatsingen (uitgezonderd
voor technische activiteiten).
U kunt 24 uur op 24 een beroep doen op deze dienst
via het nummer +32 (0)2 550 04 00.
In het buitenland omvat de Comfort-bijstandsdienst
onder meer interventies bij:
• repatriëring;
• verlies of diefstal van bagage of zakenpapieren;
• verlies of diefstal van de Visa of
MasterCard Business Silver-kaart;
• vertraging van uw reis met meer dan 4 uur.
Het Certificaat met gedetailleerde informatie over de
Comfort-bijstandsdienst is beschikbaar in uw kantoor
of op het nummer 02 433 41 01.
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Enkele belangrijke veiligheidstips
Uw Visa of MasterCard Business is een eenvoudig en
veilig betaalmiddel. Maar zoals bij alle betaalmiddelen
is de nodige voorzichtigheid geboden.

Uw geheime code
Bij ontvangst van uw kaart in uw kantoor hebt u
een geheime code van vier cijfers moeten kiezen.
Deze code is onmisbaar om geld op te vragen aan
geldautomaten. Geleidelijk zal de geheime code ook
uw handtekening vervangen bij betalingen met de
kaart bij handelaars.

Enkele tips:
• Schrijf nooit uw geheime code op, anders kunt
u aansprakelijk gehouden worden bij frauduleus
gebruik van de kaart en de code.
• U kunt de geheime code veranderen (zeker aan te
raden als u vermoedt dat iemand ze kent) aan elke
geldautomaat.
• Na drie foutieve pogingen kunt u de combinatie
kaart + geheime code voorlopig niet meer
gebruiken. Schiet de code u plots weer te binnen,
dan kan uw kantoor de kaart alsnog regulariseren.
• Bent u de code echt helemaal vergeten? Neem
contact op met uw kantoor om een nieuwe code
te kiezen.

14

Bij verlies of diefstal van uw kaart
Bel bij verlies of diefstal van uw Visa of MasterCard
meteen naar Card Stop op het nummer
+32 (0)70 344 344.
Deze dienst is dag en nacht beschikbaar en blokkeert
onmiddellijk uw kaart.

Meld het verlies of de diefstal zeker ook binnen de
24 uur bij de lokale politie. Vraag een kopie van het
proces-verbaal en bezorg die zo snel mogelijk aan
Bank Card Company (of geef het referentienummer
van het proces-verbaal door).
Binnen de kortste keren ligt uw nieuwe Visa of
MasterCard Business voor u klaar in uw kantoor.

Tip: zijn er één of meerdere domiciliëringen
verbonden aan uw Visa of MasterCard Business?
Vergeet dan niet om het nummer van uw nieuwe
kaart mee te delen aan de betrokken leveranciers.
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Opgelet:
• Als u op één van uw volgende maandelijkse
uitgavenstaten frauduleuze verrichtingen
vaststelt, moet u dit onmiddellijk melden aan
Bank Card Company. Doe dit bij voorkeur
schriftelijk en bewaar een kopie.
• Bank Card Company bezorgt u vervolgens een
document dat u invult en terugstuurt. Blijkt
uw kaart al frauduleus gebruikt te zijn vóór u
aangifte deed, dan blijft uw eigen risico volgens
de bijzondere voorwaarden beperkt tot 150 EUR.
Vanaf de datum van uw aangifte bent u voor
de volle 100% gedekt. Bank Card Company is
gemachtigd door BNP Paribas Fortis om u het
bedrag van de frauduleuze verrichtingen (min de
eventuele franchise van 150 EUR) terug te betalen
zodra zij het door u ingevulde document heeft
ontvangen.
• U blijft volledig aansprakelijk voor verrichtingen
uitgevoerd vóór uw aangifte als blijkt dat u
nalatig bent geweest of de hierboven beschreven
formaliteiten niet hebt vervuld.
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Belangrijk voor uw veiligheid
Onderteken uw kaart onmiddellijk op de plaats die
daartoe is voorzien op de achterkant.
• Bewaar uw kaart op zak of op een veilige plaats.
• Kaarten die vervangen worden door een nieuwe of
waarvan de geldigheid is verstreken, moeten worden
vernietigd.
• Uw geheime code moet geheim blijven: deel ze aan
niemand mee en schrijf ze nergens op.
• Tik uw geheime code altijd in alle discretie in.
• Kies een nieuwe geheime code als u vermoedt dat
iemand anders ze kent.
• Bewaar uw tickets als bewijs van betaling of
geldafhaling. Controleer altijd uw uitgavenstaat en
signaleer onmiddellijk elke onregelmatigheid aan
Bank Card Company.
• Houd in de mate van het mogelijke uw kaart in het
oog wanneer u bij een handelaar betaalt.
• Noteer het noodnummer van Card Stop
+32 (0)70 344 344 in uw agenda en neem
onmiddellijk contact op met hen bij verlies,
diefstal of als uw kaart ingeslikt wordt door een
geldautomaat.
•
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Enkele praktische raadgevingen
Automatisch een nieuwe kaart
Uw kaart blijft geldig tot het einde van de maand
die erop vermeld staat. In de loop van de laatste
geldigheidsmaand ligt een nieuwe kaart klaar in uw
kantoor. Een bericht bij uw uitgavenstaat brengt u
hiervan op de hoogte. Zodra u uw nieuwe kaart voor
het eerst gebruikt, wordt uw oude kaart door Bank
Card Company automatisch buiten gebruik gesteld.
U kunt dus het best uw oude kaart binnenbrengen in
het kantoor of ze zelf onmiddellijk vernietigen.

Tip: controleer altijd de vervaldatum van uw kaart
vooraleer u naar het buitenland vertrekt.
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U...
bent verhuisd
wilt uw uitgavenlimiet
verhogen
• bent uw geheime code vergeten
• hebt een kaart die niet meer
werkt
•

Neem contact op
met...
uw kantoor

•

U wilt...
• het beschikbare saldo van
uitgavenlimiet kennen
• een kopie van uw maandelijkse
uitgavenstaat
• een verrichting betwisten
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Neem contact op
met...
Bank Card Company
Haachtsestwg. 1442
1130 Brussel
Tel.: 02 205 85 85

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)
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