Effectenrekening: precontractuele informatie
1. Informatie in verband met BNP Paribas Fortis NV
De effectenrekening is een product van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, 0403 199
702, die handelt als aanbieder van de dienst.
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. Gemakkelijke effecten kopen en verkopen
2.1 Kopen
Bij het geven van beursorders of het inschrijven op effecten komen wel eens vrij ingewikkelde procedures te pas. Met
PC banking en de effectenrekening beperkt u die echter tot een strikt minimum. Het resultaat van uw verrichtingen
wordt bovendien onmiddellijk weergegeven in uw effectenrekening.
De voordelen zijn duidelijk:
• een minimum aan administratie;
• geen foute, late of onvolledige orders;
• geen kosten voor materiële levering;
• geen taks op materiële levering van effecten.
2.2 Verkopen
Effecten uit een effectenrekening verkopen, verloopt even gemakkelijk. Uw orders worden onmiddellijk, dus zonder het
minste tijdverlies, uitgevoerd.

3. Uw effectenrekening bevrijdt u van alle administratie
Elke post op uw effectenrekening wordt op de voet gevolgd.
 Wij storten de interest of het dividend in euro op uw zichtrekening op de dag zelf van hun betaling.
 BNP Paribas Fortis NV int voor u op het gepaste ogenblik de waarden die hun einddatum bereikt hebben of die
uitgeloot zijn. Het kapitaal wordt in de betaalmunt van het effect op uw zichtrekening gestort.
 Wij houden u op de hoogte van alle verrichtingen in verband met uw effecten: vervroegde terugbetalingen,
wederinkoop door de emittent, bonustoekenningen, kapitaalverhogingen, aandelensplitsingen, ...
 Wij melden u enkele weken vooraf dat uw effecten hun einddatum gaan bereiken. Hierdoor hebt u ruim de tijd om
rustig na te denken over uw verdere plannen en bijvoorbeeld te beslissen of u het geld opvraagt, herbelegt of een
nieuwe bestemming geeft, …

4. Uw effectenrekening geeft u steeds een volledig overzicht
PC banking geeft u constant een betrouwbaar zicht op uw effectenrekening. Met PC banking krijgt u immers op elk
moment een evaluatie van uw effectenrekening op basis van de recentst beschikbare noteringen.
Bovendien ontvangt u halfjaarlijks een opgave van uw rekening, met gedetailleerde gegevens over elke post (aantal,
koers, …). Voorts vindt u in de opgave een spreiding van heel uw portefeuille per type effecten (aandelen, obligaties,
fondsen, ...) en per munt (EUR, USD,…).
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5. Een volledige dienstverlening voor beperkte beheerskosten
Het bewaarloon en de dossierkosten worden half januari gedebiteerd via uw zichtrekening. Hieronder vindt u de
details van die kosten.
We wijzen er nog op dat u geen bewaarloon betaalt voor waarden van BNP Paribas Fortis noch voor de volgende
waarden:
 effecten uitgegeven door bpost bank;
 rechten en strips van aandelen;
 Solvay-aandelen;
 vastgoedcertificaten die BNP Paribas Fortis NV bij de uitgifte promoot.

6. Tarief van de effectenrekening
6.1 Bewaarloon en dossierkosten
Op alle hieronder vermelde bedragen is 21% BTW verschuldigd.
Dossierkosten: 1,75 EUR per kwartaal en per effectenrekening.
Geen dossierkosten voor effectenrekeningen met uitsluitend gratis bewaarde waarden.
Het bewaarloon wordt elk kwartaal berekend op basis van de noteringen op de laatste beursdag van het kwartaal. Het
bewaarloon en de dossierkosten worden eenmaal per jaar, in januari van het volgend jaar, gedebiteerd.
Gratis bewaarde
effecten (1)

Obligaties

Aandelen en andere
waarden (2)

0%

0,125%

0,20%

Minimum per post

-

1 EUR per kwartaal

1 EUR per kwartaal

Korting van 50% op het bewaarloon
per post voor het deel boven

-

Bewaarloon
Percentage (op jaarbasis)

60 EUR per kwartaal

(1) De gratis bewaarde waarden zijn:
 waarden van BNP Paribas Fortis;
 waarden uitgegeven door bpost bank;
 warrants uitgegeven door BNP Paribas Fortis NV;
 rechten en strips;
 Solvay-aandelen.
(2) Tot de "andere waarden" behoren goudstaven, vastgoedcertificaten, warrants, privaks en fondsen die niet door
BNP Paribas Fortis zijn uitgegeven.
Uitzonderingen:
 Het bewaarloon op lotenleningen bedraagt 0,35% op jaarbasis, met een minimum van 1 EUR per kwartaal.
 Certificaten op naam en lineaire obligaties in het bezit van klanten die vrijgesteld zijn in het vereffeningsysteem
van de Nationale Bank: 0,05%, met een maximum van 12,50 EUR per kwartaal.

6.2 Opvragingen
De opvraging is uitsluitend mogelijk voor de volgende waarden: nominatieve certificaten en edelmetalen.
Kosten: 25 EUR + 21% BTW.
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6.3 Transfers uit een effectenrekening
Kosten per post:
 Transfer naar een andere effectenrekening bij BNP Paribas Fortis: gratis.
 Transfer naar een effectenrekening bij BGL BNP Paribas, BNP Paribas NV Nederland of BNP Paribas France: gratis.
 Andere transfers: 25 EUR + 21% BTW.
De effectenrekening is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten van BNP
Paribas Fortis NV.
De bank kan op elk moment de hiervoor vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de
effectenrekening wijzigen. De betrokken informatie zal dienovereenkomstig worden aangepast.

7. Herroepingsrecht
U hebt het recht om uw effectenrekening te herroepen zonder boete en zonder opgave van reden. U kan dit recht
gedurende 14 kalenderdagen uitoefenen vanaf de sluiting van het contract door een aangetekende brief te sturen aan
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. In dat geval moet u enkel de eventuele kosten betalen voor de
effectief geleverde dienst volgens het geldend tarief. Als u dit recht niet uitoefent, blijft de effectenrekening voor een
onbepaalde periode behouden.
Conform de modaliteiten in artikel 14 van de algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV hebt u zowel als uw
bank de mogelijkheid om de effectenrekening op te zeggen.

8.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken - Varia
De relaties tussen u en uw bank, zowel vóór de opening van de effectenrekening als die voortvloeiend uit de opening
ervan, vallen onder het Belgische recht.
Iedere vordering over de effectenrekeningovereenkomst en de uitvoering ervan moet worden ingesteld voor de rechter
bepaald in artikel 23 van de algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.
Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van de effectenrekening gebeurt IN de taal die werd
ingevoerd in de bestanden van de bank bij het aangaan van de relatie.

9. Bezwaar
Onverminderd het 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
Als de door de Bank voorgestelde oplossing de cliënt geen voldoening schenkt, kan hij het geschil voorleggen aan:
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
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