Uw Pensioenspaarrekening in het kader van verkoop op afstand:
precontractuele informatie
I Informatie in verband met BNP Paribas Fortis NV
De Pensioenspaarrekening is een dienst van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR
0403.199.702 (hierna “de Bank” ) die er de leverancier van is.
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.
II Kenmerken en voorwaarden van de Pensioenspaarrekening
Het Pensioensparen is ingevoerd door het KB van 22.12.1986 en de wet van 28.12.1992. Als invulling ervan
biedt BNP Paribas Fortis NV ondermeer de pensioenspaarrekening aan. De pensioenspaarrekening heeft als
achterliggende fondsen Fortis B Pension Fund Stability, Fortis B Pension Fund Balanced of Fortis B Pension
Fund Growth. Dit zijn erkende Belgische pensioenspaarfondsen.
De jaarlijkse stortingen zijn beperkt tot een door de wetgever bepaald bedrag (voor 2014: 940.00 EUR).
De instapkosten bedragen 3% en zijn begrepen in het gestorte bedrag.
III Herroepingsrecht - Opzeggingsrecht
Herroepingsrecht
Voor zover u nog geen stortingen op voormelde pensioenspaarrekening heeft verricht, heeft u het recht om
uw Pensioenspaarrekening te herroepen binnen de 14 kalenderdagen ingaand op de dag van de afsluiting
van het contract en dit door een aangetekende brief te sturen naar
BNP Paribas Fortis NV
Dienst Pensioensparen/ 4582
Warandeberg 3
1000 Brussel
Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag waarop het contract werd afgesloten of op de dag waarop u
de contractuele voorwaarden en de precontractuele informatie ontvangt indien deze dag zich situeert na
het sluiten van het contract.
Om van dit herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, kan de klant hiervoor gebruik maken van het
modelformulier dat als bijlage aan deze overeenkomst werd gehecht. Het gebruik van dit modelformulier is
evenwel niet verplicht. Andere verklaringen waaruit de klant wil om te herroepen ondubbelzinnig blijkt, zijn
eveneens toegelaten.
U kunt dit recht uitoefenen zonder opgave van reden of betaling van een boete. Indien u geen gebruik
maakt van uw herroepingsrecht, zal uw Pensioenspaarrekening voor een minimale duurtijd van 10 jaar
geopend zijn.
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Opzeggingsrecht
Stortingen in een pensioenspaarcontract zijn definitief. U hebt evenwel te allen tijde het recht om een
gehele of gedeeltelijke terugkoop van uw deelbewijzen te vragen. Afhankelijk van het tijdstip waarop de
terugkoop plaatsvindt, zal de fiscale waarde van het pensioenspaarcontract, of van de teruggekochte
deelbewijzen aan belastingheffing onderworpen worden overeenkomstig de geldende fiscale bepalingen.
Het belastingtarief bedraagt in de regel 8%. Bij terugkoop op een fiscaal ongunstig moment, bedraagt het
belastingtarief 33%.
IV Geldigheidsduur van de informatie – Modaliteiten van betaling
Binnen het kader van de wettelijke reglementering, van toepassing op de pensioenspaarrekening, kan de
bank op elk moment de kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de pensioenspaarrekening
wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de informatie m.b.t. deze kenmerken, voorwaarden en
modaliteiten bijgevolg slechts geldig op de datum waarop ze werd verstrekt.
V Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken - Varia
De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van de
pensioenspaarrekening als de relaties die resulteren uit de opening van een dergelijke rekening, zijn
onderworpen aan het Belgische recht.
Elke rechtsvordering m.b.t. de overeenkomst van de pensioenspaarrekening en de uitvoering ervan zal
worden ingesteld voor de rechter aangeduid in artikel 23 van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP
Paribas Fortis NV.
Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van een pensioenspaarrekening zal gebeuren in
de taal die in de bestanden van de bank werd geregistreerd bij de opening van de relatie.
VI Verhaalsrecht
Onverminderd verhaal in rechte kunnen eventuele klachten schriftelijk worden gezonden naar:
BNP Paribas Fortis NV
Klachtenmanagement
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00
Indien de door de bank voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen
aan:
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 Economische Inspectie, Centrale Diensten – Front Office, North Gate III, 3e verdieping,
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel (http://economie.fgov.be/nl/geschillen).
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Als consument, kan een klacht met betrekking tot een verkoop of een online service kan ook via het
formulier beschikbaar op de website http://ec.europa.eu/odr van de Europese Unie worden ingediend.
VII Gedragscodes
In haar relaties met particuliere klanten ( natuurlijke personen die zich tot de bank wenden in het kader
van hun privé-belangen en niet van hun beroepsactiviteiten) volgt BNP Paribas Fortis NV de volgende
gedragscodes die u kunt raadplegen op de officiële website van de bank www.bnpparibasfortis.be:
-

Gedragscode van Febelfin betreffende de relaties met de klanten: “Goede bankrelatie.be”
Gedragsregels voor het behandelen van klachten.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
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BIJLAGE
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier invullen en terugzenden als u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen)

— Aan
BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
B – 1000 Brussel

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………
— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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