ALGEMENE VOORWAARDEN COMFORT PACK (geldig vanaf 01.01.2015)
Het Comfort Pack wordt beheerst door deze algemene voorwaarden en
door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.

1.2

De houder(s) van een Comfort Pack is (zijn) de houder(s) van de in het
pack opgenomen rekening(en) en dient (dienen) aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
 Natuurlijke persoon
 Meerderjarig (minimumleeftijd: 18 jaar)
 Handelingsbekwaam

Artikel 1: Begrippen
1.1 Comfort Pack
Het Comfort Pack is een pakket van bankdiensten dat tegen een vaste
maandelijkse bijdrage wordt aangeboden. Het Comfort Pack omvat:
 1 tot 3 zichtrekeningen
 Beheerskosten van 1 tot 3 zichtrekeningen
 Beheerskosten BNP Paribas Fortis-bankkaart
 BNP Paribas Fortis-bankkaart met diensten geldopname en betalen
bij handelaars
 1 Classic-kredietkaart of prepaid kaart
 PC banking/Phone banking/Easy banking
 Rekeningverzekering op de hoofdrekening
 Betalingen met BNP Paribas Fortis-bankkaart in de eurozone
 Geldopnames met BNP Paribas Fortis-bankkaart in de eurozone
 Forfait van 6 manuele verrichtingen per jaar en per rekening,
inclusief:
o
Geldopnames aan het loket van BNP Paribas Fortiskantoren
o

Enkelvoudige papieren Europese overschrijvingen
(SEPA-overschrijvingen) (max. 50.000 EUR)

o

Bestelling en uitgifte van cheques

Houders van het Comfort Pack

1.3

Houderschap van het Comfort Pack en de erin opgenomen
rekeningen

Het houderschap van het Comfort Pack hangt af van het houderschap
van de erin opgenomen rekening(en). Het aantal houders van
rekeningen in het Comfort Pack is beperkt tot twee. Aan het Comfort
Pack kunnen maximaal drie zichtrekeningen worden gekoppeld,
geopend op naam van de houders van het pack of op naam van een
van hen, met dien verstande dat voor de rekeningen in
medehouderschap een wederzijdse volmacht moet worden verleend.
Bij medehouderschap van het pack geven de medehouders ervan
elkaar volmacht, zonder recht van indeplaatsstelling, zodat elke
houder van het pack de volgende aan het pack verbonden
verrichtingen kan uitvoeren:
o Toevoegen van een nieuwe of bestaande
zichtrekening aan het pack, op voorwaarde dat hij
alleen houder is van die rekening, of medehouder
is van die rekening, samen met de andere
medehouder van het pack, met wederzijdse
volmacht, of onbeperkt volmacht heeft op de
toegevoegde rekening, geopend op naam van de
medehouder van het pack
o
Overstappen van de packformule naar een andere
aanbieding van BNP Paribas Fortis, onder
voorbehoud van aanvaarding
o
Vervangen van de hoofdrekening door een andere
in het pack opgenomen rekening, op voorwaarde
dat hij alleen houder is van die rekening, of
medehouder is van die rekening, samen met de
andere medehouder van het pack, met
wederzijdse volmacht, of onbeperkt volmacht
heeft op die rekening, geopend op naam van de
medehouder van het pack
o
Raadplegen van de informatie betreffende het
bedrag dat door de houder(s) van het pack in het
kader van de Comfort Bonus is verworven
o
Verwijderen van een rekening uit het pack, op
voorwaarde dat hij alleen houder is van die
rekening, of medehouder is van die rekening,
samen met de andere medehouder van het pack,
met wederzijdse volmacht, of onbeperkt volmacht
heeft op de verwijderde rekening, geopend op
naam van de medehouder van het pack

 1 spaarrekening
 Comfort Bonus. De Comfort Bonus wordt beheerst door de
Algemene voorwaarden Comfort Bonus en door deze voorwaarden.
De financiële diensten die in het Comfort Pack zijn opgenomen, moeten
door de houder(s) worden aangevraagd en worden toegekend indien
aan de betreffende toekenningsvoorwaarden is voldaan.
Wanneer een Comfort Pack wordt geopend door de omzetting van een
gewone zichtrekening of een Hello4You Zichtrekening op verzoek van
de gevolmachtigde van die rekening of door de omzetting van een
dergelijke rekening geopend in medehouderschap door een van de
medehouders, maakt de gevolmachtigde of de medehouder (die de
opening van het Comfort Pack eveneens voor zijn eigen rekening
aanvaardt), handelend als aanvrager van de opening, zich sterk voor
de goedkeuring van die opening door de (andere) (mede)houder(s) en
voor de in het kader van het Comfort Pack geopende diensten. Hij
verbindt zich ertoe, deze(n) te informeren over de tarifering en de
algemene voorwaarden van het Comfort Pack.
De bevestiging zal resulteren uit het gebruik van het Comfort Pack
door de houder(s).
De financiële diensten die niet in het Comfort Pack zijn opgenomen,
kunnen apart worden verkregen en zullen tegen het (in de kantoren
beschikbare) standaardtarief worden aangerekend.
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 Rekeningverzekering: vanaf het begin van het kalenderjaar van
opening tot het einde van het lopende kalenderjaar. Er is geen
verhoudingsgewijze terugbetaling van de eerder aangerekende
kosten.
 Betalingen met BNP Paribas Fortis-bankkaart in de eurozone: vanaf
het begin van de maand van opening tot het einde van de maand
voorafgaand aan de sluiting
 Geldopnames met BNP Paribas Fortis-bankkaart in de eurozone:
vanaf het begin van de maand van opening tot het einde van de
maand voorafgaand aan de sluiting
 Geldopnames aan het loket: vanaf het begin van de maand van
opening tot het einde van de maand voorafgaand aan de sluiting
 Enkelvoudige papieren overschrijvingen of overschrijvingen aan het
loket: vanaf het begin van de maand van opening tot het einde van
de maand voorafgaand aan de sluiting
 Bestelling en uitgifte van binnenlandse cheques: vanaf het begin
van de maand van opening tot het einde van de maand
voorafgaand aan de sluiting

1.4 Hoofdrekening
De hoofdrekening is de rekening die met de aan het Comfort Pack
verbonden kosten wordt gedebiteerd.
De hoofdrekening van het Comfort Pack moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
 Referentierekening die met de aan het Comfort Pack verbonden
kosten wordt gedebiteerd
 Zichtrekening in EUR voor privégebruik
 1 of 2 houders
 Wederzijdse volmacht indien 2 houders
 Geen rekening 'blote eigenaar'
 Geen blokkerend verzet
De betalende producten en diensten die niet in het Comfort Pack zijn
opgenomen, worden aangerekend op de rekening waaraan het
product/de dienst is gekoppeld (niet noodzakelijk de hoofdrekening).

Artikel 2: Aantal diensten









Artikel 4: Maandelijkse bijdrage
1 tot 3 zichtrekeningen, inclusief beheerskosten
1 bankkaart per houder/gevolmachtigde en per rekening, met een
maximum van 2 kaarten per rekening, inclusief de diensten
geldopname en betalen bij handelaars
1 contract PC banking, Phone banking of Easy banking per
houder/gevolmachtigde en per pack
1 Classic-kredietkaart of 1 prepaid kaart per pack gekoppeld aan
de hoofdrekening
1 rekeningverzekering op de hoofdrekening
1 spaarrekening
Forfait van 6 manuele verrichtingen, inclusief enkelvoudige
papieren Europese overschrijvingen (SEPA), geldopnames aan het
loket, bestelling en uitgifte van cheques in het pack

De houder(s) van het Comfort Pack gaat (gaan) ermee akkoord dat de
hoofdrekening maandelijks met de bijdrage voor het pack wordt
gedebiteerd. De maandelijkse bijdrage wordt geïnd met valuta eerste
dag van de lopende maand. De laatste maandelijkse bijdrage wordt
geïnd voor de maand van sluiting.
De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) te hebben kennisgenomen
van de tarieven zoals vermeld in het document 'Tarievenlijst', dat
beschikbaar is in de kantoren.
De maandelijkse bijdrage is opgenomen in de Tarievenlijst die voor de
houder(s) beschikbaar is in alle kantoren van de bank en op de website
van de bank www.bnpparibasfortis.be.

Artikel 5: Sluiting van het Comfort Pack
Artikel 3: Vanaf wanneer (opening) en tot wanneer (sluiting)
gelden de Comfort Pack-tariefvoordelen?

De sluiting van het Comfort Pack kan gebeuren op vraag van (een van)
de houder(s) van het pack of op initiatief van de bank:
 Op vraag van de houder(s): via eenvoudig bericht aan het kantoor
kan (kunnen) de houder(s) het Comfort Pack te allen tijde opzeggen
 Op initiatief van de bank: in volgende gevallen verliest (verliezen)
de houder(s) automatisch de hoedanigheid van Comfort Packhouder:
o
indien de voorwaarden van artikelen 1.2 en 1.3 niet
meer zijn vervuld
o
indien de maandelijkse bijdrage om welke reden dan
ook niet kan worden aangerekend
Indien het privégebruik van een Comfort Pack-rekening wordt
gewijzigd in professioneel gebruik (op initiatief van (een van) de
houder(s)), wordt die rekening automatisch omgevormd in een
professionele zichtrekening (voor zover de toekenningsvoorwaarden
zijn vervuld) en uit het Comfort Pack verwijderd. Indien enkel die
rekening in het Comfort Pack was opgenomen, wordt het pack
automatisch gesloten.

 Beheerskosten zichtrekening (bestaande of nieuwe rekening):
o
Vanaf de maand volgend op de opneming in het pack
tot het einde van de maand van verwijdering uit het
pack

Beheerskosten BNP Paribas Fortis-bankkaart met diensten
geldopname en betalen bij handelaars (bestaande of nieuwe
dienst):
o
Vanaf de maand volgend op de opneming in het pack
tot het einde van de maand van verwijdering uit het
pack van de rekening waaraan de kaart is gekoppeld
 Classic-kredietkaart of prepaid kaart (bestaande of nieuwe dienst):
o
Vanaf de maand volgend op de opneming in het pack
tot het einde van de maand van verwijdering uit het
pack van de rekening waaraan de kaart is gekoppeld
 PC banking (bestaande of nieuwe dienst):
o
Vanaf de maand volgend op de opening tot het einde
van de maand van sluiting
 Easy banking Web/App en/of Phone banking (bestaande of nieuwe
dienst):
o
Vanaf de maand volgend op de opening tot het einde
van de maand van sluiting

Bij de sluiting van het Comfort Pack blijven alle financiële diensten
behouden (behoudens uitdrukkelijke vraag van de houder(s)) en gelden
de voorwaarden (beschikbaar in de kantoren) voor gewone klanten (of
professionele klanten, in het in de vorige alinea vermelde geval).

_________________________________________________________________________________________
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702 – tel. 02 762 60 00
F04215N – 04/05/2016

2/2

