ALGEMENE VOORWAARDEN PRO PACK

rechtspersoon/rechtspersonen zijn en dient/dienen
rechtsbekwaam en meerderjarig (minimum leeftijd 18
jaar) te zijn.

De algemene voorwaarden Pro Pack worden beheerst
door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas
Fortis NV.

Artikel 1:

1.3 Referentierekening

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

De referentierekening van de Pro Pack-formule dient aan
volgende voorwaarden te voldoen:
 een zichtrekening in EUR voor professioneel
gebruik te zijn
 Met 1 of 2 titularissen
 mag geen derden- of rubriekrekening zijn.
 Mag geen rekening “naakte eigenaar” zijn
 Mag geen blokkerend verzet hebben

1.1 Pro Pack
Pro Pack is een type zichtrekening waarbij aan de
houders
volgende diensten worden aangeboden tegen een
forfaitaire trimestriële bijdrage:
 Zichtrekening (hierna “referentierekening” genoemd)
 Beheerskosten Zichtrekening
 Maximum 5 BNP Paribas Fortis bankkaarten 50%
korting op maximum 5 Visa Business Blue (mits
aanvaarding)
 Maximum 5 PC banking
 Phone banking
 Rekeningverzekering (enkel voor fysische personen)
(indien voldaan aan de Algemene Voorwaarden
Rekeningverzekering)
 Betalingen met BNP Paribas Fortis bankkaart in de
eurozone
 Geldopnames met BNP Paribas Fortis bankkaart aan
de biljettenautomaten in de eurozone

Artikel 2:

PRODUCTDEFINITIES

Komen in aanmerking om te genieten van de voordelen
van Pro Pack:
 Beheerskosten: enkel de beheerskosten van de
referentierekening
 Bankkaarten: tot maximum 5 kaarten gekoppeld aan
de referentierekening, ongeacht de identiteit van de
kaarthouder
 50% korting op Visa Business Blue (mits aanvaarding):
maximum 5 kaarten gekoppeld aan de referentie
rekening, ongeacht de identiteit van de kaarthouder,
ongeacht de identiteit van de kaarthouder
 PC banking: maximum 5 contracten gekoppeld aan de
referentierekening indien deze ook de
tariferingsrekening van het contract is
 Phone banking : Alle contracten gekoppeld aan de
referentierekening
 Rekeningverzekering: gekoppeld aan de
referentierekening, enkel van toepassing indien de
referentierekening geopend is op naam van een of
twee fysische personen en indien deze jonger dan 70
jaar is/zijn bij toetreding tot Rekeningverzekering
 Betalingen met BNP Paribas Fortis bankkaart in de
eurozone : gekoppeld aan de referentierekening

De bancaire diensten die in het Pro Pack-aanbod zijn
opgenomen, dienen door de houder te worden
aangevraagd en worden toegekend indien voldaan is aan
de desbetreffende toekenningsvoorwaarden.
De bancaire diensten die niet in het Pro Pack-aanbod
zijn opgenomen, kunnen apart worden bekomen en
zullen aan het gebruikelijke tarief (beschikbaar in
kantoor) aangerekend worden.

1.2 Houders van de Pro Pack-formule
De houder(s) van de Pro Pack-formule is/zijn de
titularis(sen) van de referentierekening. Deze
kan/kunnen zowel fysisch(e) als
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 Geldopnames met BNP Paribas Fortis bankkaart aan
de biljettenautomaten in de eurozone: gekoppeld aan
de referentierekening

Artikel 4:

De houder(s) van een Pro Pack- gaat (gaan) ermee
akkoord dat de referentierekening elk trimester
gedebiteerd wordt met de Pro Pack-bijdrage. De
trimestriële bijdrage wordt geïnd met valuta de eerste
dag van het lopende trimester. De laatste trimestriële
bijdrage wordt geïnd in het trimester van uittreding.

Vanaf wanneer (toetreding) en tot wanneer
(uittreding) gelden de Pro Pack-voordelen?

Artikel 3:

 Beheerskosten Zichtrekening:
o Bestaande rekening: vanaf maand volgend
op toetreding/ tot einde maand van
uittreding
o Nieuwe rekening: vanaf kalenderdag van
toetreding/ tot einde maand van uittreding

Indien de rekening slechts één titularis heeft en indien
op deze rekening niet meer dan één BNP Paribas Fortis
bankkaart, één, abonnement PC Banking en één Visa
business Blue wordt aangehouden, zal het single tarief
aangerekend worden.

 BNP Paribas Fortis Bankkaart:
o Bestaande dienst: vanaf maand volgend op
toetreding/ tot einde maand van uittreding
o Nieuwe dienst: vanaf kalenderdag van
toetreding/ tot einde maand van uittreding.

50 % korting op Visa Business Blue
o Bestaande dienst: vanaf maand volgend
op toetreding/ tot einde maand van
uittreding
o Nieuwe dienst: vanaf kalenderdag van
toetreding/ tot einde maand van
uittreding
 PC banking:
o Bestaande dienst: vanaf maand volgend op
toetreding/ tot einde maand van uittreding
o Nieuwe dienst: vanaf kalenderdag van
toetreding/ tot einde maand van uittreding
 Phone banking: vanaf kalenderdag van toetreding/ tot
einde maand van uittreding
 Rekeningverzekering: vanaf kalenderdag van
toetreding/ tot het einde van het lopende
kalenderjaar. Er is geen pro rata-terugbetaling van
eerder aangerekende kosten.
 Betalingen met BNP Paribas Fortis bankkaart in de
eurozone: vanaf kalenderdag volgend op dag van
toetreding/ tot en met dag van uittreding
 Geldopvragingen aan de biljettenautomaten in de
eurozone: vanaf kalenderdag volgend op dag van
toetreding/ tot en met dag van uittreding
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Trimestriële bijdragen

Uitstap uit Pro Pack-formule
De beëindiging van het contract kan gebeuren op vraag
van de houder of op initiatief van de bank:
 op vraag van de houder: Via eenvoudig bericht aan
het kantoor kan de houder te allen tijde het Pro Packformule opzeggen
 op initiatief van de bank: In volgende gevallen
verliest/verliezen de houder(s) automatisch de
hoedanigheid van Pro Pack- houder:
o Indien de voorwaarden met betrekking tot
de referentierekening (art. 1.3) niet langer
voldaan zijn
o Indien de trimestriële bijdrage om welke
dan ook niet kan worden gedebiteerd
Indien het professioneel gebruik van de
referentierekening gewijzigd wordt naar privé-gebruik
(op initiatief van de houder dan wordt deze automatisch
omgevormd naar een Comfort Pack (in zoverre de
toekenningsvoorwaarden voldaan zijn).
Bij het beëindigen van het contract blijven alle diensten
behouden (behoudens uitdrukkelijke vraag van de
houder(s)) en zullen hiervoor de voorwaarden voor
gewone klanten gelden (beschikbaar in kantoor).
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Uw Pro Pack verandert op 1 oktober 2016
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Bedankt dat u voor Pro Pack hebt gekozen. U hebt de juiste keuze gemaakt. Ons aanbod wordt voor u nog interessanter.
Vanaf 1 oktober 2016 vernieuwt BNP Paribas Fortis namelijk zijn aanbod voor uw dagelijkse bankzaken. Het gaat om twee
packs die nog beter op de behoeften van ondernemers inspelen: Essential Pro en Flex Pro.
Op 1 oktober wordt uw Pro Pack automatisch een Pack Essential Pro, met essentiële diensten voor uw dagelijkse
bankzaken als ondernemer. Essential Pro biedt ook een aantal extra voordelen. We hebben voor u de belangrijkste
kenmerken van dit nieuwe pack samengevat:
Essential Pro (met een standaardprijs van 9 euro per kwartaal, btw inbegrepen) omvat onder meer:


1 professionele zichtrekening;



1 debetkaart;



1 kredietkaart Visa Business Blue, onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag, of 1 Business Prepaid
Card, volledig inbegrepen in de prijs van het pack;



onbeperkt verrichtingen uitvoeren via onze digitale kanalen, het menu self-service van Easy Banking Phone en
aan een van onze Self-automaten.

Concreet: Wat verandert op 1 oktober?


Uw huidige Pro Pack wordt vervangen door het Pack Essential Pro.



U behoudt uw huidige rekeningnummer, bankkaart en pincode. U hoeft dus zelf niets te doen.

Wilt u een oplossing die nog flexibeler en vollediger is om uw dagelijkse bankzaken te regelen? Beheert u uw
beroepsactiviteit met meerdere personen? Voert u uw verrichtingen online uit maar soms ook aan het loket?
Dan hebben we voor u een pack op maat: het Pack Flex Pro. Vanaf 1 oktober kunt u, als u dit wilt, via onze digitale
kanalen of in uw kantoor, uw Pack Essential Pro omzetten in een Pack Flex Pro.
Als er zich een verandering voordoet en uw rekeningen niet meer voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van de nieuwe
packs zoals bepaald in de algemene voorwaarden, dan wordt uw Pro Pack op 1 oktober automatisch een zichtrekening
Pro. Raadpleeg onze tarievenlijst in uw kantoor voor meer informatie over de tarieven van deze rekening.
De nieuwe algemene voorwaarden van Essential Pro en Flex Pro zijn beschikbaar in alle kantoren van BNP Paribas Fortis.
Voor de juridische vrije beroepen gelden een aantal specifieke voorwaarden.
Gaat u niet akkoord met deze wijzigingen, dan kunt u vóór 30 september 2016 uw overeenkomst kosteloos opzeggen.
Zonder tegenbericht van u binnen deze termijn gaan we ervan uit dat u de nieuwe voorwaarden aanvaardt.
Hebt u nog vragen? Bel ons op 02 433 43 51 (ma tot vrij van 7 tot 22 uur; za van 9 tot 17 uur) of neem contact op met uw
kantoor.
Hoogachtend,
Handgeschreven handtekening
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