Basic Pack: precontractuele informatie
1. Informatie over BNP Paribas Fortis NV
Basic Pack 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 optreedt als aanbieder van de dienst (hierna ook “de bank”
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. Kenmerken en gebruiksvoorwaarden van het Basic Pack
Voor een detail hiervan verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden Basic Pack, die u via onderstaande PDFdocument kunt raadplegen.
A. Mogelijke diensten
Basic Pack is een dienst van de bank waarbij aan de houders volgende bancaire diensten worden aangeboden tegen
een forfaitaire maandelijkse bijdrage:
• Zichtrekening in EUR (hierna ook referentierekening genoemd)
• Beheerskosten Zichtrekening en bankkaart
• 1 bankkaart met diensten geldopname aan BNP Paribas Fortis geldautomaten in België en betalen bij handelaars in
binnen- en buitenland.
• Geldopname met bankkaart aan BNP Paribas Fortis geldautomaten in België
• Betalingen met bankkaart in eurozone
• Phone banking
De bancaire diensten die in het Basic 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 Basic Pack-aanbod zijn opgenomen, kunnen apart worden bekomen en zullen aan
het gebruikelijke tarief (beschikbaar in kantoor) aangerekend worden.
Vanuit een Basic Pack kan geen kredietkaart besteld worden; indien de houder(s) dit wel wenst (wensen) te doen, kan
dit enkel door over te stappen naar een andere type zichtrekening.
B. Gebruiksmodaliteiten
De houder(s) van het Basic Pack is/zijn de titularis(sen) van de referentierekening en dient/dienen aan volgende
voorwaarden te voldoen:
• Natuurlijk persoon
• Meerderjarig (minimumleeftijd 18 jaar)
• Rechtsbekwaam
De referentierekening dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
• zichtrekening in EUR voor privé-gebruik
• met 1 of 2 titularissen
• indien er 2 titularissen zijn dan geven deze elkaar een wederzijdse volmacht
• houder(s) van het Basic Pack is/zijn de enige titularis(sen) van de referentierekening
• mag geen rekening “naakte eigenaar” zijn
• mag geen blokkerend verzet hebben
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C. Tarieven
De referentierekening wordt maandelijks gedebiteerd met de Basic Pack-maandbijdrage van 1,60 EUR.
Voor een detail van de tarieven verwijzen we naar het overzicht tarieven, dat u via onderstaande PDF-document kunt raadplegen.
BNP Paribas Fortis NV kan op elk moment de eerder vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van het Basic Pack
wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie m.b.t. deze kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten
bijgevolg slechts geldig op de datum waarop ze werd verstrekt. In geval van wijziging zal desbetreffende informatie eveneens
worden aangepast.

3. Herroepingsrecht – Recht van opzegging
U hebt het recht om uw package zonder boete en zonder vermelding van een reden te herroepen. U kunt dat recht uitoefenen
binnen 14 kalenderdagen volgend op de afsluiting van het contract door een aangetekende brief te sturen naar BNP Paribas Fortis
NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
In dat geval zult u enkel de eventuele kosten moeten betalen die verbonden zijn aan de daadwerkelijk verleende dienst, en dat
volgens het tarief dat van kracht is. Indien u dat recht niet uitoefent, zal uw package voor onbepaalde tijd blijven bestaan.
Conform de modaliteiten vastgelegd in artikel 5 van de algemene voorwaarden Basic Pack kunnen zowel u als BNP Paribas Fortis
NV de package afsluiten.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap blijven alle financiële diensten behouden (behoudens uitdrukkelijke vraag van de
houder(s)) en zullen hiervoor de voorwaarden voor gewone klanten gelden (beschikbaar in kantoor).

4. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken – Varia
De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van de package als de relaties die resulteren
uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Elke rechtsvordering met betrekking tot de overeenkomst van de package en de uitvoering ervan zal worden ingesteld voor de
rechter aangeduid in artikel 23 van de algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.
Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van de package zal gebeuren in de taal die in de bestanden van de bank
geregistreerd werd bij de opening van de relatie.

5. Klachten en verhaal
Klachten kunnen aan de Bank worden overgemaakt via het kantoor van de klant of via de Klantendienst ofwel door gebruik te
maken van het klachtenformulier beschikbaar via PC banking of op de internetsite van de Bank.
Voldoet de voorgestelde oplossing niet dan kan de klant een schriftelijke klacht indienen bij het Klachtenmanagement van de Bank
via gewone post op volgend adres:
Klachtenmanagement
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 (0)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
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 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.
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