OPTILINE: precontractuele informatie
Identificatie BNP Paribas Fortis NV - Alpha Credit
BNP Paribas Fortis NV (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403 199 702, FSMA nr. 25.879A),
verkoper, handelt als kredietbemiddelaar voor het Optiline-product.
Alpha Credit nv (Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, kredietgever, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316) aanbieder,
handelt als kredietgever.
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.
Alpha Credit is onderworpen aan de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, Dienst Krediet en
Schuldenlast, Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

Eigenschappen van het product
Optiline is een permanente geldreserve dat toelaat om de terugbetaling van de uitgaven, gedaan met de kredietkaart
(Visa/Mastercard) in de tijd te spreiden. De lijn kan eveneens gebruikt worden om onmiddellijk bedragen over te
schrijven naar de verbonden zichtrekening.
Optiline is een heropneembaar krediet en laat bijgevolg toe om de terugbetaalde sommen opnieuw op te nemen en dit
in zoverre de maximale kredietlijn niet wordt overschreden.
U betaalt slechts interest op de effectief opgenomen geldbedragen.
Bedrag
Het bedrag van uw Optiline-reserve wordt bepaald volgens wat u nodig hebt en kan gaan van 1.250 tot 25.000 EUR.
Duur
Het Optiline-krediet wordt voor onbeperkte tijd toegekend.
Terugbetaling
Bij de ondertekening van uw contract hebt u de keuze tussen twee terugbetalingsmogelijkheden. Ofwel betaalt u bij
het gebruik van uw Optiline elke maand een percentage van het bedrag van de u toegekende reserve ofwel betaalt u
elke maand een percentage van het nog verschuldigde bedrag bij de maandelijkse afsluiting met een minimum van 25
EUR. In beide gevallen kunt u meer terugbetalen door bijkomende stortingen te doen. U kunt zelfs alles in één keer
terugbetalen. Door uw maandelijks Optiline-overzicht dat bij uw Visa of MasterCard-uitgavenstaat zit, hebt u altijd
een uitstekend overzicht van uw situatie.
Rentetarieven
De rente is variabel. Elke wijziging wordt u schriftelijk meegedeeld via het rekeninguittreksel dat u maandelijks
ontvangt. De rentevoet wordt uitgedrukt als een JKP.
U kiest bijvoorbeeld voor een Optiline-reserve van 5.000 EUR. U vraagt er 1.400 EUR van op. De volgende maand
betaalt u geen 1.400 EUR maar 70,38 EUR of 5 % van het verschuldigde bedrag (1.407,58 x 5 % = 70,38 EUR). En dit
elke maand opnieuw tot het totale bedrag van 1.400 EUR is terugbetaald.
Voorbeeld gebaseerd op een Optiline-reserve van 5.000 EUR - JKP 13,99 % - jaarlijkse debet-rentevoet 13,99 % rentevoet van kracht op 01/01/2009.
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Terugkerende kosten
Er zijn geen eenmalige of terugkerende kosten voor Optiline met uitzondering van kosten verbonden aan eventuele
zekerheden.

Geldigheidstermijn van de informatie
Alpha Credit en BNP Paribas Fortis NV kunnen de bovenvermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van het
product op elk moment wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie m.b.t. die kenmerken, voorwaarden en
andere modaliteiten bijgevolg slechts geldig op de datum waarop ze wordt verstrekt.

Herroepingssrecht
Als u een Optiline-kredietovereenkomst op afstand hebt afgesloten, hebt u het recht dit te herroepen zonder boete en
zonder opgave van een reden. U kunt dit recht uitoefenen gedurende 14 kalenderdagen na het afsluiten van de
overeenkomst door een aangetekende brief te zenden naar Alpha Credit nv, Ravensteinstraat 60, Bus 17, 1000 Brussel.
U bent dan wel gehouden aan het gelijktijdig terugstorten van de opgenomen bedragen en de intresten voor de
periode van kredietopname, berekend volgens het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage. Er mag geen enkele
andere vergoeding worden aangerekend.
Indien dit herroepingsrecht niet wordt uitgeoefend, blijft het krediet gehandhaafd voor onbepaalde duur.

Opzeggingsrecht
Elke partij heeft het recht het contract op te zeggen na een opzegperiode van 3 maanden kenbaar gemaakt door
middel van een aangetekend schrijven. Deze opzegperiode gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de
maand waarin het aangetekend schrijven bij de post werd neergelegd.
Indien de kredietopening gedurende 12 maanden een nulsaldo aanwijst, komen partijen overeen dat de kredietgever
het recht heeft het contract van de kredietopening te beëindigen door middel van een eenvoudig, niet aangetekend
schrijven.
Zodra de kredietgever over aanwijzingen beschikt waaruit blijkt dat de kredietnemer niet langer in staat is om zijn
verplichtingen na te komen, behoudt hij zich het recht voor om het krediet te schorsen. De kredietgever zal aan de
kredietnemer de redenen van de schorsing melden door middel van een aangetekend schrijven.
Indien de kredietnemer gedurende minstens twee vervaldagen niet heeft betaald, zal de kredietgever hem per brief in
gebreke stellen. Indien hij zijn verplichtingen een maand na het aangetekend schrijven nog niet is nagekomen, heeft
de kredietgever het recht de kredietlijn te annuleren en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van het volledige
bedrag.

Talen
Deze informatie, het prospectus, de Algemene Voorwaarden van de Optiline-kredietopening, en de Algemene
Voorwaarden betreffende de verzekering die u kunt afsluiten zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands.
BNP Paribas Fortis NV, en Alpha Credit verbinden er zich toe met u te communiceren in de taal die u hebt opgegeven
aan BNP Paribas Fortis NV op het ogenblik dat u met haar in relatie bent getreden.
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Toepasselijk recht - Rechtsbevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie die u met BNP Paribas Fortis NV en Alpha Credit bent aangegaan,
zowel in de periode die de toekenning van het krediet voorafging als de relatie in de periode nadat het krediet werd
toegekend. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
De relatie die u met BNP Paribas Fortis NV en Alpha Credit verbindt, vallen onder de beschikkingen van de wet van
12/06/1991 betreffende het consumentenkrediet.

Verhaal
Zonder afbreuk te doen aan verhaal voor de rechtbank kunt u uw eventuele klachten schriftelijk richten naar
Alpha Credit nv
Dienst Kwaliteit
Ravensteinstraat 60, Bus 17
1000 Brussel
BNP Paribas Fortis NV
Klachtenmanagement
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00
Indien de door Alpha Credit of BNP Paribas Fortis NV voorgestelde oplossing onbevredigend is, 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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