Bankkaart met foto: precontractuele informatie
1.

Informatie over BNP Paribas Fortis NV
De bankkaart met zelf gekozen foto of afbeelding is een product van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Warandeberg 3, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, die handelt als aanbieder van die
dienst (hierna ook ‘de Bank’ of "BNP Paribas Fortis NV" genoemd).
BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A.

2.

Herroepingsrecht
DE CONSUMENT BESCHIKT NIET OVER HET RECHT OM VAN DE AANKOOP AF TE ZIEN

3.

Kenmerken en gebruiksvoorwaarden van de bankkaart met zelf gekozen foto of afbeelding
BNP Paribas Fortis NV geeft u de mogelijkheid om de voorkant van uw bankkaart te personaliseren met een door u gekozen
foto of afbeelding. De kaart bevat dezelfde functies en limieten als voor een bankkaart met standaard lay-out.
et gebruik van deze bankkaart is onderworpen aan de “Algemene Bankvoorwaarden” en de "Algemene voorwaarden
betreffende de bankkaarten en de diensten Easy Banking Phone en Easy Banking Web".
De aanvraag van uw bankkaart met zelf gekozen foto of afbeelding doet u ofwel door het ondertekenen van een
aanvraagdocument in uw BNP Paribas Fortis kantoor en het doorlopen van de procedure op de hiervoor bestemde website
ofwel door het doorlopen van de volledige aanvraagprocedure op de hiervoor bestemde website.
Om uw bankkaart te personaliseren kunt u:
•
een foto of afbeelding kiezen uit de galerij die BNP Paribas Fortis in de fotomodule aanbiedt;
•
uw eigen foto of afbeelding via de fotomodule opladen en overmaken aan de Bank.
Het gebruik van eigen foto’s of afbeeldingen is onderworpen aan een aantal voorwaarden en richtlijnen die werden
opgenomen in het "Reglement betreffende de bankkaart met foto".
Binnen de twee bankwerkdagen na het doorsturen van uw foto of afbeelding ontvangt u een e-mail met de melding of deze al
of niet aanvaard werd. De Bank correspondeert verder niet over de reden van weigering en treedt hierover niet in discussie.
Het gebruik van een gekozen foto of afbeelding (buiten galerij) is altijd voor rekening en risico van de kaarthouder. De Bank
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Het feit dat de Bank de aanvraag heeft goedgekeurd doet daar niet aan af.
Wanneer uw foto of afbeelding goedgekeurd is, wordt een nieuwe kaart met de door u gekozen afbeelding opgemaakt en
opgestuurd naar uw adres of, bij uitzondering, ter beschikking gehouden in uw BNP Paribas Fortis kantoor.
Bij een hernieuwing van de kaart op vervaldag ontvangt de kaarthouder automatisch een bankkaart met standaard lay-out.
Twee maanden voor de hernieuwing van de kaart wordt de kaarthouder hiervan op de hoogte gebracht. De kaarthouder heeft
dan twee maanden de tijd om een nieuwe foto op te laden. De oplading van deze nieuwe foto is onderworpen aan het
normale tarief dat toegepast wordt voor zijn type rekening. Deze regel wordt niet toegepast voor professionele rekeningen.
Bij een hernieuwing van de kaart als gevolg van wijziging van type rekening ontvangt de kaarthouder automatisch een
bankkaart met standaard lay-out.
Bij een aanvraag tot vervanging van uw kaart (in geval van defect, verlies of diefstal) wordt de bewaarde foto of afbeelding
gebruikt, tenzij u er op dat moment voor kiest om de dienst stop te zetten. In het laatste geval ontvangt u dan opnieuw een
bankkaart met standaard lay-out.

4.

Tarief
Aan het personaliseren van een bankkaart zijn kosten verbonden bij elke aanvraag van een nieuwe afbeelding of foto, voor
zover deze effectief wordt gebruikt voor de aanmaak van een nieuwe kaart. Deze kosten bedragen 9,50 EUR (incl. BTW) en
worden afgehouden van de rekening die verbonden is aan de kaart.
Een Welcome Pack en Hello4You Pack geven recht op 1 gratis personalisering per kalenderjaar.
Andere tarieven verbonden aan het gebruik van de bankkaart met zelf gekozen foto of afbeelding, of de bijhorende
zichtrekening blijven geldig.
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5.

Duur – Recht van opzegging
Conform artikel VII.1. van de "Algemene Voorwaarden betreffende de bankkaarten en de diensten Easy Banking Phone en Easy
Banking Web", wordt de bankkaart met zelf gekozen foto of afbeelding, net zoals de niet-gepersonaliseerde bankkaarten, op
de vervaldag vernieuwd in een standaardkaart, behoudens weigering van BNP Paribas Fortis NV of opzegging die u één
maand voor de vervaldag aan BNP Paribas Fortis NV moet betekenen of de voorafgaande oplading van een nieuwe foto op de
kaart (zie voor de hernieuwing ook punt 3 van deze precontractuele informatie).
De houder van een bankkaart met zelf gekozen foto of afbeelding kan op elk moment BNP Paribas Fortis NV verzoeken om
zijn gepersonaliseerde bankkaart te vervangen door een niet-gepersonaliseerde bankkaart.
BNP Paribas Fortis NV kan op elk moment de bovenvermelde kenmerken, voorwaarden en tarieven, van toepassing op de
dienst “ personaliseren kaart “wijzigen door middel van een bericht bij een rekeninguittreksel, een brief of een duurzame
informatiedrager ter beschikking van de titularis en waartoe deze toegang heeft. Deze mededeling vindt plaats ten minste
twee maanden vóór de inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging. In dit geval beschikt de titularis over een termijn
van minstens twee maanden om de overeenkomst zonder kosten op te zeggen en dat bij ontstentenis van opzegging binnen
deze termijn, de houder geacht wordt de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.
BNP Paribas Fortis NV kan onmiddellijk de bankkaart met zelf gekozen foto of afbeelding uit omloop nemen indien zou blijken
dat de gekozen foto of afbeelding niet voldoet aan de voorwaarden beschreven in het "Reglement betreffende de bankkaart
met foto".

6.

Toepasselijk recht - Rechtsbevoegdheid - Varia
De relaties tussen u en BNP Paribas Fortis NV, zowel die vóór de toekenning van een bankkaart met zelf gekozen foto of
afbeelding, als die welke uit de toekenning ervan voortvloeien, worden beheerst door het Belgische recht.
Iedere vordering in verband met de overeenkomst tot toekenning van een bankkaart met zelf gekozen foto of afbeelding en de
uitvoering ervan moet worden ingesteld voor de rechter zoals bepaald in artikel 23 van de Algemene voorwaarden van de
Bank.
Het informatiedocument en het "Reglement betreffende de bankkaart met foto" zijn beschikbaar in de volgende talen:
Nederlands, Frans. Afhankelijk van uw taalkeuze zal iedere communicatie m.b.t. de aanvraag van uw gepersonaliseerde
bankkaart gebeuren in het Nederlands of het Frans.”
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de informatie m.b.t. deze kenmerken, voorwaarden en tarieven slechts geldig op de
datum waarop ze werd verstrekt.

7.

Klachten en verhaal
Klachten kunnen aan de Bank worden gericht via het kantoor van de klant, via Easy Banking Phone of via het formulier dat in
Easy Banking Web en op de website van de Bank beschikbaar is.
Indien de klant niet akkoord gaat met de oplossing die de Bank voorstelt, kan hij zich tot het Klachtenmanagement van
de Bank wenden, op volgend adres:
Dienst Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel
Fax: + 32 2 228 72 00
Indien de door het Klachtenmanagement van de Bank voorgestelde oplossing de klant geen voldoening schenkt kan de klant,
als fysisch persoon en handelend in privé-aangelegenheden, het geschil voorleggen aan de Ombudsfin – Ombudsman in
financiële geschillen, ofwel via gewone brief op hiernavolgend adres, ofwel door het klachtenformulier te gebruiken dat
hiertoe beschikbaar is op haar internetsite:
Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II laan 8, bus 2
1000 Brussel
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be
Ingeval de klacht een betalingsdienst betreft, kan bovendien schriftelijk klacht worden ingediend bij de Algemene Directie
Controle en Bemiddeling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, WTC III, Simon
Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

8.

Algemene voorwaarden
Reglement betreffende de bankkaart met foto: http://www.bnpparibasFortis.be/Reglement Fotokaart
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