EASY BANKING: PRECONTRACTUELE INFORMATIE
(Geldig vanaf 08/07/2015)

Informatie over BNP Paribas Fortis NV
Easy banking is een financiële dienst van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE
0403.199.702, handelend in zijn hoedanigheid van aanbieder van deze dienst. BNP Paribas Fortis NV staat onder het
prudentiële 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 1214, 1000 Brussel.

Voornaamste kenmerken en voorwaarden van de dienst Easy banking
De toegang tot en het gebruik van de dienst Easy banking zijn enkel toegestaan voor meerderjarige houders van de dienst
PC banking. Inschrijven op de dienst Easy banking is mogelijk via de daartoe bestemde mobiele applicaties van de Bank
onder het merk BNP Paribas Fortis of Hello bank!.






De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV en door de
Algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy banking. De houder wordt verzocht om kennis te nemen van
die documenten.
De toegang tot en het gebruik van de dienst Easy banking gebeuren via:
o de mobiele Easy banking-applicaties voor de producten en diensten van het merk BNP Paribas Fortis;
o de mobiele Hello bank!-applicaties voor de producten en diensten van het merk Hello bank!.
De dienst Easy banking biedt de houder de mogelijkheid om via een smartphone of tablet en via de daartoe
bestemde interfaces in te loggen op de computer van de Bank om toegang te krijgen tot bepaalde diensten:
o raadpleging van de rekeningstanden, informatie, beheer van gegevens;
o aankoop en beheer van bepaalde financiële en andere door de Bank gecommercialiseerde diensten;
o uitvoering van SEPA-overschrijvingen;
o toegang tot de dienst Easy transfer door middel van de applicaties die de Bank ter beschikking van de
houder stelt en waarmee hij via een in België geregistreerde gsm een betalingsinstructie kan geven met
verwijzing naar het in België geregistreerde gsm-nummer van de begunstigde. De dienst Easy transfer
wordt ook beheerst door zijn eigen Bijzondere voorwaarden, opgenomen in bijlage 1 bij de Algemene
voorwaarden betreffende de dienst Easy banking;
o raadpleging en beheer van de documenten die ter beschikking van de houder worden gesteld via de
dienst Zoomit, die wordt beheerst door het Reglement van de dienst Zoomit, opgenomen in bijlage 1 bij
de Algemene voorwaarden betreffende de bankkaarten en de diensten Phone banking en PC banking.
o De houder van de dienst Easy banking mag op een rekening alleen de verrichtingen uitvoeren die
compatibel zijn met de draagwijdte van de handelingsbevoegdheid waarover hij voor die rekening
beschikt.
o Die lijst is voor wijziging vatbaar en is beschikbaar op de websites www.bnpparibasfortis.be, onder de
rubriek Easy banking, en www.hellobank.be.

Tarifering
1. Bijdrage met betrekking tot de dienst
Het abonnement is gratis.
2. Andere tarieven
Voor tarifering komt in aanmerking of kan in aanmerking komen:

de vervanging van een onderdeel van het elektronische identificatiesysteem in het kader van de dienst Easy
banking.
De houder van de dienst Easy banking draagt:

de kosten in verband met de aankoop, de installatie, de werking van de mobiele applicatie, het informatica- of
ander materiaal en het elektronische identificatiesysteem om toegang te krijgen tot de diensten;

de kosten voor de toegang tot internet of andere netwerken in België en in het buitenland volgens de geldende
tarieven.

De houder van de dienst Easy banking draagt de eventuele kosten van de sms-berichten die hij de begunstigde
verstuurt in het kader van de dienst Easy transfer.
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Geldigheidsduur van de informatie
De Bank kan de bovenvermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de dienst Easy banking 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.

Herroepingsrecht -- Opzeggingsrecht
De houder heeft het recht om de inschrijving op Easy banking zonder beboeting en zonder opgave van reden te herroepen.
Hij kan dat recht uitoefenen gedurende veertien kalenderdagen vanaf de sluiting van de overeenkomst door een
aangetekende brief te sturen naar BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. In dat geval moet hij enkel de
eventuele kosten voor de effectief geleverde dienst betalen volgens het geldende tarief.
Als hij dat recht niet uitoefent, blijft de dienst Easy banking voor onbepaalde tijd lopen. Zowel hij als de Bank hebben de
mogelijkheid om de dienst Easy banking te allen tijde te beëindigen overeenkomstig de modaliteiten van artikel IX van de
Algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy banking.

Toepasselijk recht -- Bevoegde rechtbanken -- Varia
De relaties tussen de houder en de Bank, zowel die vóór de inschrijving op de dienst Easy banking als die welke uit de
activering ervan voortvloeien, worden beheerst door het Belgische recht. Elke rechtsvordering met betrekking tot de dienst
Easy banking en de uitvoering ervan moet worden ingesteld voor de rechter aangeduid in artikel 23 van de Algemene
bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.
Alle mededelingen in het kader van en/of krachtens het gebruik van de dienst Easy banking gebeuren in de taal die bij de
opening van de relatie met de Bank in de bestanden van de Bank werd geregistreerd.

Verhaal
Onverminderd het verhaal in rechte kunnen eventuele klachten schriftelijk worden gezonden naar:
BNP Paribas Fortis NV
Klachtenmanagement
Warandeberg 3
1000 Brussel
Indien de oplossing die door het Klachtenmanagement wordt voorgesteld, de klant geen voldoening schenkt, kan hij een
beroep doen op een buitengerechtelijke geschillenregeling bij de volgende gekwalificeerde entiteit:
Ombudsfin -- Ombudsman in financiële geschillen
per gewone brief naar onderstaand adres:
Belliardstraat 15-17 Bus 8
1040 Brussel
Fax: +32 2 545 77 79
ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be
of via het online formulier dat beschikbaar is op www.ombudsfin.be > Klacht indienen.
Op die website is gedetailleerde informatie te vinden over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van de
buitengerechtelijke geschillenregeling waaraan de Bank deelneemt krachtens haar lidmaatschap van Febelfin.
Bovendien kan de klant desgevallend elke klacht over een betalingsdienst per gewone brief indienen bij:
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Centrale Diensten -- Front Office
North Gate III, 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
of via het online formulier dat beschikbaar is op http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten
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