ALGEMENE VOORWAARDEN PREMIUM BONUS
De algemene voorwaarden van Premium Bonus
worden beheerst door de algemene voorwaarden van
het Premium Pack die op hun beurt beheerst worden
door de algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas
Fortis nv.

Artikel 2: ALGEMENE PRINCIPES VAN PREMIUM
BONUS
2.1 Toekenningsvoorwaarden: de houder(s) van het
Premium Pack profiteert (profiteren) automatisch van
het getrouwheidsprogramma Premium Bonus.

De diensten met betrekking tot Premium Bonus
worden geleverd door de onderneming BNP Paribas
Fortis nv, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Warandeberg 3 – Btw BE
0403.199.702 – RPR Brussel – Tussenpersoon erkend
onder FSMA-nr. 25.879, hierna 'BNP Paribas Fortis nv'
genoemd.

2.2 Het gecumuleerde bedrag van Premium Bonus
(namelijk de som van de bedragen die worden
toegekend op basis van de diensten van BNP Paribas
Fortis nv die de houder(s) van een Premium Pack
bezit(ten) of gebruikt (gebruiken)) wordt voor het eerst
uitbetaald in de loop van de maand februari volgend
op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft.
Het gecumuleerde bedrag van Premium Bonus wordt
enkel uitgekeerd indien de houder(s) van het Premium
Pack op 31 december van het betrokken kalenderjaar:

Artikel 1: DEFINITIE
1.1 Premium Bonus is een getrouwheidsprogramma
dat uitsluitend bestemd is voor de houder(s) van een
Premium Pack. Deze voorwaarden gelden vanaf 1
januari 2015.

- 1) nog steeds houder(s) was (waren) van het
Premium Pack. De houder(s) van een Premium Pack
die in de loop van het jaar zijn (hun) Premium Pack
sluiten, kan (kunnen) dan ook geen aanspraak meer
maken op de uitbetaling van bonusbedragen;

1.2 Premium Bonus is de overkoepelende benaming
voor voordelen die BNP Paribas Fortis nv aan de
houder(s) van een Premium Pack biedt op het bezit en
het gebruik van door haar aangeboden producten en
diensten.

- 2) in het bezit was (waren) van het product
waarvoor de bonus kan worden verworven.

1.3 Premium Bonus biedt de houder(s) van het
Premium Pack de mogelijkheid een bedrag gestort te
krijgen op de hoofdrekening van zijn (hun) Premium
Pack, indien gedurende het kalenderjaar is voldaan
aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot het
bezit en het gebruik van door BNP Paribas Fortis nv
aangeboden producten en diensten zoals verder
beschreven.

2.3 De bonussen die toegekend worden op het bezit en
het gebruik van producten en diensten aangeboden
door BNP Paribas Fortis nv, zijn enkel verworven
indien minstens één van de houders van het betrokken
product ook houder van het Premium Pack is. Met
houder van een Premium Pack worden de natuurlijke
personen bedoeld die houder of medehouder zijn van
de rekening(en) waaruit het pack bestaat.

1.4 De voordelen in het kader van Premium Bonus –
zoals beschreven in deze algemene voorwaarden –
zijn vatbaar voor wijzigingen. BNP Paribas Fortis nv
behoudt zich het recht voor om de voordelen in het
kader van Premium Bonus te wijzigen of annuleren. In
dat geval is BNP Paribas Fortis nv verplicht de
houder(s) daarvan binnen de in de algemene
bankvoorwaarden bepaalde termijn op de hoogte te
brengen. Als de houder(s) het niet eens is (zijn) met de
voorgestelde aanpassingen, kan (kunnen) hij (zij) het
Premium Pack sluiten.

2.4 De uitbetaling van de bonussen is altijd beperkt tot
één bonus per type product of dienst dat recht geeft
op een bonus, ongeacht het aantal producten of
diensten dat de houder(s) van het Premium Pack
bezit(ten).
2.5 Proratisering van de bonusbedragen
Alleen het deel van de bonus dat overeenstemt met
het aantal bijdragen voor het Premium Pack die in het
referentiejaar zijn betaald, wordt uitgekeerd.
Concreet impliceert dit dat een klant die in de loop
van het jaar Premium Pack-lid wordt, x/12 van het
bonusbedrag zal ontvangen, waarbij x staat voor het
aantal maandbijdragen voor het Premium Pack die
tijdens het referentiejaar werden betaald.
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Bijvoorbeeld: de waarde van de bonus van een
Premium Pack dat in juni van het referentiejaar werd
geopend, is gelijk aan: 6/12 van de maandbijdrage voor
het Premium Pack (aangezien tijdens het
referentiejaar zes maandbijdragen voor het Premium
Pack werden betaald).

3.3 Toekenningsvoorwaarden
'Spaarabonnement'

de

bonus

- Minstens één doorlopende opdracht van het type
'spaarabonnement' tussen een van de rekeningen van
het Premium Pack en een gereglementeerde BNP
Paribas Fortis-spaarrekening op naam van minstens
één van de houders van het Premium Pack was
gedurende het betrokken kalenderjaar actief.

Onverminderd de toepassing van de eerste alinea is er
voor alle producten of diensten op de bonussenlijst
waarop in de loop van het jaar werd ingeschreven,
geen proratisering van het bonusbedrag: het volledige
bedrag van de bonus is verworven ongeacht de maand
waarin op het product of de dienst werd ingeschreven,
voor zover aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.

- De doorlopende opdracht van het type
'spaarabonnement voor een vast bedrag' wordt als
actief beschouwd indien tijdens het betrokken
kalenderjaar via deze doorlopende opdracht
maandelijks minimaal 50 euro automatisch is
overgemaakt, voor een totaal minimumbedrag van 500
euro over het betrokken kalenderjaar.

Bijvoorbeeld: u ondertekent een Easy banking-contract
in juni van het referentiejaar, u hebt recht op het
volledige bonusbedrag als u houder van het Premium
Pack bent sinds het begin van het referentiejaar of
naar rata van de betaalde maandbijdragen als u in de
loop van het referentiejaar op het Premium Pack
intekende.

3.4 Toekenningsvoorwaarden van de
'Gezinslid houder van een Welcome Pack'

bonus

- Minstens één van de houders van het Premium Pack
was gedurende het betrokken kalenderjaar de
wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige
houder van een actieve Welcome Pack-zichtrekening
waarop werd ingeschreven via de distributiekanalen
van BNP Paribas Fortis nv.

2.6 Het bedrag van een bonus stemt in principe
overeen met één maandbijdrage voor het Premium
Pack.

- De Welcome Pack-zichtrekening wordt als actief
beschouwd indien tijdens het betrokken kalenderjaar
minimaal twaalf credit- of debetverrichtingen zijn
uitgevoerd.

Artikel 3: SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE
TOEKENNING VAN DE BONUSSEN
3.1 Toekenningsvoorwaarden van de bonus 'Actieve
MasterCard Gold'

3.5 Toekenningsvoorwaarden van de
'Pensioensparen of Pensioenverzekering'

- Minstens één van de houders van het Premium Pack
was gedurende het betrokken kalenderjaar in het bezit
van een actieve MasterCard Gold-kredietkaart waarop
werd ingeschreven via de distributiekanalen van BNP
Paribas Fortis nv.

bonus

Minstens één van de houders van het Premium Pack
heeft tijdens het betrokken kalenderjaar stortingen
verricht in het kader van de fiscale regeling
'Pensioensparen' (artikel 145, 1, 5° van het WIB 1992).

- De MasterCard Gold-kredietkaart wordt als actief
beschouwd indien tijdens het betrokken kalenderjaar
minimaal twaalf transacties (betalingen of
opvragingen) met die kaart zijn uitgevoerd.

De stortingen werden uitgevoerd op door BNP Paribas
Fortis nv aangeboden pensioenspaarrekeningen of door
middel van een premiebetaling in het deel
'Kapitaalsopbouw' van een Pension Invest Plan.

3.2 Toekenningsvoorwaarden van de bonus 'Actieve
Easy banking'

Het bedrag van de stortingen in het kader van het
pensioensparen is gelijk aan het maximumbedrag dat
recht kan geven op een belastingvermindering voor het
referentiejaar.

- Minstens één van de houders van het Premium Pack
was gedurende het betrokken kalenderjaar in het bezit
van een actief Easy banking (app)-contract waarop
werd ingeschreven via de distributiekanalen van BNP
Paribas Fortis nv.
- Het Easy banking-contract wordt als actief
beschouwd indien tijdens het betrokken kalenderjaar
minimaal twaalf beveiligde aanmeldingen zijn
uitgevoerd via de toepassing Easy banking.

F04323N – 01/01/2014

van

2/3

3.6 Toekenningsvoorwaarden
'Flexinvest'

van

de

bonus

bonusbedrag: Free Invest Plan, Free Invest
Plan Profit Plus, Target Invest Plan, Easy Fund
Plan, Verzekeringsbon, Click Invest Bon, Junior
Invest Plan, Junior Future Plan, Home Invest
Plan, Planning for Pension, Fix & Income Plan,
Renteplan en Property & Benefit Plan.
(2) De totale waarde van de effectenrekening is
de som van de waarden van de gezamenlijke
effecten op de effectenrekening op 31
december.

Minstens één van de houders van het Premium Pack is
in het bezit van een BNP Paribas Fortis nveffectenrekening waarop een Flexinvest-spaarplan
wordt aangehouden waarin gedurende het betrokken
kalenderjaar voor minstens 360 euro werd gestort.
Stortingen door de houder van een Premium Pack in
een Flexinvest-spaarplan dat wordt aangehouden op
een BNP Paribas Fortis nv-effectenrekening waarvan
de houder geen houder van een Premium Pack is,
komen niet in aanmerking voor de toekenning van het
bonusbedrag.

3.9 Toekenningsvoorwaarden
'Energiekrediet'

van

de

bonus

Minstens één van de houders van het Premium Pack
was gedurende het betrokken kalenderjaar houder van
een Energiekrediet waarop werd ingeschreven via de
distributiekanalen van BNP Paribas Fortis nv.

3.7 Toekenningsvoorwaarden van de bonus
'Stortingen in een Junior Invest Plan of Junior Future
Plan'
Minstens één van de houders van het Premium Pack
heeft tijdens het betrokken kalenderjaar voor minimaal
360 euro premies gestort in een financiële verzekering
van het type Junior Invest Plan of Junior Future Plan.

3.10 Toekenningsvoorwaarden
'Autoverzekering'

van

de

bonus

Enkel financiële verzekeringsproducten van het type
Junior Invest Plan of Junior Future Plan waarvan de
verzekeringsnemer Premium Pack-lid is, komen in
aanmerking voor de toekenning van de bonus.

Minstens één van de houders van het Premium Pack
was gedurende het betrokken kalenderjaar in het bezit
van een autoverzekering waarop werd ingeschreven via
de distributiekanalen van BNP Paribas Fortis nv.

Enkel stortingen in financiële verzekeringen van AG
Insurance waarop werd ingeschreven via de
distributiekanalen van BNP Paribas Fortis nv, komen in
aanmerking voor de verwerving van het bonusbedrag.

Enkel autoverzekeringen van AG Insurance waarop
werd ingeschreven via de distributiekanalen van BNP
Paribas Fortis nv, komen in aanmerking voor de
verwerving van het bonusbedrag.
3.11 Toekenningsvoorwaarden van de bonus 'Top
Woning'

3.8 Toekenningsvoorwaarden van de bonus 'Waarde
van de effectenrekening of bezit financiële
verzekeringen'

Minstens één van de houders van het Premium Pack
was gedurende het betrokken kalenderjaar in het bezit
van een Top Woning Verzekering waarop werd
ingeschreven via de distributiekanalen van BNP Paribas
Fortis nv.

De betrokken bonus wordt toegekend als aan minstens
één van de twee volgende voorwaarden is voldaan:
-

-

Enkel woningverzekeringen van AG Insurance waarop
werd ingeschreven via de distributiekanalen van BNP
Paribas Fortis nv, komen in aanmerking voor de
verwerving van het bonusbedrag.

De gecumuleerde opgebouwde reserve van de
financiële verzekeringsproducten waarvan de
houder(s) van het Premium Pack
verzekeringsnemer(s) is (zijn), bedraagt op 31
december van het betrokken kalenderjaar
minstens 30.000 euro. (1)

3.12 Toekenningsvoorwaarden van de bonus 'Europ
Assistance'

Minstens één effectenrekening waarvan de
houder(s) van de Premium Packreferentierekening houder(s) is (zijn), heeft op
31 december van het betrokken kalenderjaar
een totale waarde van minstens 30.000 euro.
(2)

Minstens één van de houders van het Premium Pack
was gedurende het betrokken kalenderjaar houder van
een Europ Assistance-jaarcontract waarop werd
ingeschreven via de distributiekanalen van BNP
Paribas Fortis nv.

(1) Enkel de opgebouwde reserve op de volgende
financiële verzekeringsproducten komt in
aanmerking voor de toekenning van het

F04323N – 01/01/2014

3/3

