Termijnrekeningen: precontractuele informatie
Informatie in verband met BNP Paribas Fortis NV
De Termijnrekening is een product van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702,
BTW BE 403 199 702, FSMA nr. 25.879A), 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.
Kenmerken van de Termijnrekening
De Termijnrekening is onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.
Termijnbeleggingen kunnen op één of meer Termijnrekeningen in rekening gebracht worden.
• Er zijn geen maximum beperkingen op de termijninlagen.
• Een Termijnrekening kan nooit een negatief saldo vertonen.
• Een termijnbelegging vereist een minimumbedrag.
Vergoeding
De vergoeding van de termijnbeleggingen bestaat uit een rentevoet die gedurende de ganse looptijd van de belegging
onveranderd blijft.
De rentevoeten variëren dagelijks in functie van de financiële markten en naargelang de munt, de looptijd en het
bedrag. De geldende tarieven zijn verkrijgbaar bij de BNP Paribas Fortis kantoren of het Contact Centre.
Meer gedetailleerde informatie betreffende de rentevergoeding van de Termijnrekeningen en de berekeningswijze
ervan is opgenomen in het artikel 40 en 41 van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.
Hoofdkenmerken van een termijnbelegging
Er bestaan verschillende types termijnbeleggingen, die zich onderscheiden door:
• hun munt
• hun looptijd
• hun modaliteiten van intrestbetaling en terugbetaling van het kapitaal.
Looptijd

We onderscheiden twee categorieën van termijnbeleggingen, naargelang hun looptijd:
• kortetermijnbeleggingen, met looptijden van 1 dag tot en met 12 maanden
• langetermijnbeleggingen met looptijden van 1 tot en met 20 jaar
Munt en modaliteiten intrestbetaling en terugbetaling van kapitaal

Afhankelijk van het type termijnbelegging wordt de munt en de modaliteit van intrestbetaling en terugbetaling
kapitaal bepaald.
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Type

Korte termijn

Looptijd

1 dag – 12 maand

Budget

1 à 20 jaar

Jaarlijks

1 à 2 jaar

Jaarlijks
Trimestrieel

1 à 10 jaar

Maandelijks

Intrestbetaling

Terugbetaling kapitaal

Munt

op eindvervaldag
gekapitaliseerd en betaald
op eindvervaldag

op eindvervaldag

alle munten

op eindvervaldag

alleen EUR

ieder jaar

op eindvervaldag

sommige
deviezen

ieder jaar

op eindvervaldag

alleen EUR

ieder kwartaal
iedere maand

op eindvervaldag of
gedeeltelijke terugbetaling
kapitaal op het moment
van de intrestbetaling

alleen EUR
alleen EUR

Bij de betaling van de interest (voor gekapitaliseerde interest, op de afloopdatum) wordt automatisch roerende
voorheffing afgehouden.
Beheer- en andere kosten
Opening, afsluiting, beheer, rekeningafschriften en alle verrichtingen op de Termijnrekening zijn gratis.
De bank kan op elk moment de hoger vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de
Termijnrekening wijzigen. De betreffende informatie zal in dat geval eveneens worden aangepast.
Herroepingsrecht
De klant heeft het recht om de Termijnrekening zonder verbrekingsvergoeding en zonder opgave van reden te
herroepen. Hij kan dit recht gedurende 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst uitoefenen via de
verzending van een aangetekende brief aan BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
Voorts mag de klant de termijnbelegging in euro gedeeltelijk of volledig herroepen zonder betaling van
verbrekingsvergoeding en zonder ontvangst van interest over de periode tussen de begindatum van de belegging en
de terugbetalingsdatum van het belegde kapitaal, indien de termijnbelegging in euro voor de afloopdatum wordt
beëindigd:
• binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de opening of verlenging ervan indien het een termijnbelegging
betreft met een looptijd kleiner dan of gelijk aan 12 maanden of
• binnen een termijn van 31 kalenderdagen na de opening of verlenging ervan indien het een termijnbelegging
betreft met een looptijd groter dan 12 maanden.
In alle andere gevallen van vervroegde volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de termijnbelegging op verzoek
van de klant moet deze een verbrekingsvergoeding op het vervroegd terugbetaalde bedrag betalen.
Die verbrekingsvergoeding wordt pro rata temporis over de resterende looptijd van de termijnbelegging berekend
tegen 2%.
Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken - Varia
De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van de Termijnrekening als de
relaties die resulteren uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Elke rechtsvordering met betrekking tot de overeenkomst van de Termijnrekening 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 Termijnrekening zal gebeuren in de taal die in de
bestanden van de bank geregistreerd werd bij de opening van de relatie.
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Verhaalrecht
Onverminderd het verhaal in rechte kan u eventuele klachten schriftelijk richten aan:
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
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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