I-MESSAGE: precontractuele informatie
Informatie in verband met BNP Paribas Fortis NV
i-message is een product van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR 0403.199.702,
handelend in haar hoedanigheid van verlener van deze diensten.
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.
Kenmerken en voorwaarden van de i-messagediensten
De i-messagediensten worden beheerst door de 'Algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV' en de
'Algemene voorwaarden betreffende de i-messagediensten van BNP Paribas Fortis NV'.

A. Mogelijke diensten
U wordt, via een sms naar het door u opgegeven (Belgische) gsm-nummer, automatisch geïnformeerd in
bepaalde vooraf overeengekomen omstandigheden in verband met uw rekening(en).
In het kader van i-message zijn 4 diensten mogelijk:
•

'Saldo': de bank deelt het recentste boekhoudsaldo mee via een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse
sms (u bepaalt de frequentie).

•

'Saldowaarschuwing': de bank stuurt een sms wanneer het saldo kleiner dan, gelijk aan of groter is dan
een door u bepaald bedrag.

•

'Ontvangen bedrag': de bank stuurt een sms wanneer een bedrag gelijk aan of groter dan een door u
bepaald bedrag (via overschrijving of storting) op uw rekening wordt geboekt.

•

'Beursorder': de bank stuurt een sms in geval van uitvoering en/of annulering van een beursorder.

B. Gebruiksmodaliteiten
•

Voor de diensten 'Saldo', 'Saldowaarschuwing' en 'Ontvangen bedrag' is de sms gebaseerd op de
situatie na de boekhoudafsluiting van de rekening waarop de dienst betrekking heeft.

•

Voor de dienst 'Beursorder' wordt de informatie enkele minuten na de uitvoering of annulering van de
beursorder verzonden.

•

Standaard worden de sms-berichten aangemaakt tussen 8 en 22 uur (de bank zorgt zo snel mogelijk
voor de bezorging ervan). Die tijdstippen kunt u echter via PC banking of de adviseurs van Phone
banking doen aanpassen.

•

Opmerkingen i.v.m. de beursorders
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•

Betrokken effecten

U krijgt een sms naar aanleiding van de uitvoering of annulering van aankoop- of verkooporders
voor de volgende effecten:
• aandelen op de diverse markten,
• warrants.
•

Annuleringen die aanleiding geven tot de verzending van een sms
U krijgt een sms in geval van annulering (van een aankoop- of verkooporder) wegens:
• het bereiken van de geldigheidsdatum van de order,
• het knippen van een coupon van het effect,
• een verrichting op het effect,
• de schrapping of opschorting van de notering van het effect.
Als u zelf een beursorder annuleert, krijgt u daarvan echter geen sms ter bevestiging.

•

Uitvoeringen die aanleiding geven tot de verzending van een sms
U ontvangt (voor een aankoop- of verkooporder) een sms in geval van:
• gedeeltelijke uitvoering van de order (één sms per uitgevoerde schijf),
• volledige uitvoering van de order.
Als u een aankoop- of verkooporder tegen de dagkoers invoert, ontvangt u eveneens een sms ter
bevestiging.

•

Conform artikel 1 van de 'Algemene voorwaarden betreffende de i-messagediensten van BNP Paribas
Fortis NV' kunt u de kenmerken van de dienst(en) waarop u hebt ingeschreven steeds wijzigen.

U kunt de dienst(en) waarop u hebt ingeschreven ook opschorten (bijvoorbeeld ter voorkoming van de
aanrekening door de gsm-operator van extra kosten bij de verzending van een sms naar het buitenland).
De bank kan automatisch overgaan tot de opschorting van de dienst(en) waarop u hebt ingeschreven,
indien:
- u geen relatie meer hebt met de tariferingsrekening of de rekening waarop de dienst betrekking heeft;
- de tariferingsrekening is afgesloten.
• Voorts kunt u de dienst(en) waarop u hebt ingeschreven op elk moment en onmiddellijk opzeggen.
De bank heeft het recht om de dienst(en) waarop u hebt ingeschreven automatisch en zonder opzegging te
annuleren indien:
• de contractant handelingsonbekwaam wordt of overlijdt;
• de rekening waarop het abonnement betrekking heeft, wordt afgesloten;
• het abonnement sedert meer dan 90 dagen is opgeschort.
De voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de opschorting en de opzegging van de imessagediensten zijn uitvoeriger omschreven in het artikel 7 van de 'Algemene voorwaarden betreffende
de i-messagediensten van BNP Paribas Fortis NV'.

C. Tarieven
Het abonnement op de i-messagediensten is gratis.
De sms-berichten ter uitvoering van de dienst(en) waarop u hebt ingeschreven, worden als volgt
aangerekend:
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Tarief per sms
Exclusief BTW

Type dienst

Tarief per sms
Inclusief BTW

Saldo

0,1488 EUR

0,18 EUR

Ontvangen bedrag

0,1488 EUR

0,18 EUR

Saldowaarschuwing

0,1488 EUR

0,18 EUR

Beursorders

0,1488 EUR

0,18 EUR

Deze kosten met betrekking tot de sms-berichten worden in het begin van de maand na de verzending
ervan gedebiteerd in de tariferingsrekening.
De bank kan de hierboven vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de i-messagediensten op elk moment 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 wordt
verstrekt.
Herroepingsrecht
U hebt het recht om de i-messagediensten te herroepen zonder dat u hiervoor een boete moet betalen of
een reden hoeft op te geven. U kunt dat recht tot 14 kalenderdagen na het sluiten van het contract
uitoefenen via uw kantoor, PC banking of Phone banking. In dat geval moet u enkel de eventuele kosten
betalen die verbonden zijn aan de werkelijk verleende dienst, en dit volgens het tarief dat dan van kracht
is. Als u dit recht niet uitoefent, blijven de i-messagediensten voor onbepaalde tijd lopen.
Zonder afbreuk te doen aan de modaliteiten van artikel 14 van de Algemene voorwaarden van BNP Paribas
Fortis NV hebben zowel u als de bank de mogelijkheid om de i-messagediensten te beëindigen.
Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken – Varia
De relaties tussen u en de bank, zowel die vóór de inschrijving op de i-messagediensten als die welke uit de
uitvoering ervan voortvloeien, worden beheerst door het Belgisch recht.
Elke vordering met betrekking tot de i-messagediensten en de uitvoering ervan moet worden ingesteld voor
de rechter aangeduid in artikel 23 van de Algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.
Alle mededelingen in het kader van en/of krachtens het gebruik van de i-messagediensten gebeuren in de
taal die bij de aanknoping van uw relatie met de bank werd geregistreerd in de bestanden van de bank.
Verhaal
Onverminderd de mogelijkheid van verhaal in rechte, kunt u eventuele klachten schriftelijk sturen naar:
BNP Paribas Fortis NV
Klachtenmanagement
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00
Indien de oplossing die de bank voorstelt u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de:
Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Link naar Algemene voorwaarden betreffende de i-message diensten van BNP Paribas Fortis NV (DS 02147)
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