VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAAG TOT AFSLUITING VAN EEN REKENING
De aanvrager van de afsluiting wordt op de hoogte gebracht en aanvaardt dat de afsluiting van de rekening
tot gevolg heeft dat de aan deze rekening gekoppelde diensten worden opgeheven (met name
overschrijvingsorders, uitgifte van cheques, gebruik van debetkaarten, directe reserve en thesauriereserve).
De aanvrager van de afsluiting van de rekening verklaart:
• dat geen enkel ander document betreffende deze rekening nog in zijn (haar)(hun) bezit is (zijn), noch in
het bezit van de eventuele gevolmachtigden
• indien nodig, schriftelijk het/de betreffende organisme(n) verwittigd te hebben zoals de werkgever,
pensioen, BTW, ... dat bovengenoemde rekening afgesloten is
• geen effectenrekening en/of een termijnrekening en/of vermogensbeheer gekoppeld aan voormelde
rekening meer te hebben en elke deviatie of filtrage te hebben laten annuleren, die het behoud van de
rekening zou rechtvaardigen
• geen lopende kredieten meer te hebben waarvoor de terugbetalingen gebeuren door debitering van deze
rekening
• dat alle doorlopende opdrachten en domiciliëring van facturen tijdig opgezegd werden
• dat alle betalingen die verricht werden aan de hand van de beschikbare instrumenten (zoals cheques,
bankcheques, overschrijvingen, Bancontact, MasterCard, Visa, enz.) op zijn (haar) (hun) rekening
werden geboekt
• dat hij (zij) het eventuele Proton saldo volledig ontvangen heeft
• dat hij (zij), vanaf deze aanvraag tot afsluiting, afstand doet van het gebruik van Easy Banking Phone,
Easy Banking Web op bedoelde rekening
• dat hij, als er medehouders of gevolmachtigden zijn op de rekening, zich ertoe verbindt om de
medehouders en gevolmachtigden op de hoogte te brengen van de afsluiting van de rekening.
De aanvrager verbindt zich ertoe de BNP Paribas Fortis NV te vergoeden voor alle betalingen na deze
aanvraag tot afsluiting van de rekening door middel van elk betalingsinstrument gekoppeld aan deze
rekening; hiertoe geeft de rekeninghouder toelating aan BNP Paribas Fortis om elk debetsaldo aan te
zuiveren door transfer vanaf andere rekeningen geopend op zijn naam.
De aanvrager kan aan zijn kantoor vragen dat alle verrichtingen op de rekening na de afsluiting automatisch
worden overgedragen naar een andere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis NV. Zo deze transfer niet
mogelijk is, zal BNP Paribas Fortis NV in de mate van het mogelijke deze fondsen terugsturen naar de
opdrachtgever.
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