HELLO PREPAID CARD: precontractuele informatie – Hello4You

1. Informatie over BNP Paribas Fortis nv en Buy Way Personal Finance sa
De Hello Prepaid card is een product van BNP Paribas Fortis nv, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000
Brussel, Warandeberg 3, RPR Brussel, BTW BE0403.199.702, e-mail: info@fortisbank.com, die optreedt als uitgever van
elektronisch geld en als leverancier van deze dienst.
BNP Paribas Fortis nv is onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congreslaan 12-14, 1000
Brussel inzake de bescherming van beleggers en consumenten en is inschreven als verzekeringsagent onder het FSMAnummer 25879 A.
Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, RPR Brussel,
BTW BE0400.282.277, treedt op als kaartuitgever, beheerder van de kaart en van de transacties die met behulp van deze kaart
worden verricht en als leverancier van deze dienst voor rekening van BNP Paribas Fortis.
Buy Way Personal Finance nv is onderworpen aan het toezicht van de Federale Overheidsdienst Economie-Algemene Directie
Controle en Bemiddeling, NG III, Albert II-laan 16 (derde verdieping), B-1000 Brussel.

2. Kenmerken en gebruiksvoorwaarden van de Hello Prepaid card
A) Mogelijke diensten:
De Kaart staat toe.
•
betalingen te verrichten in alle etablissementen voorzien van het MasterCard-logo;
•
geld op te nemen aan alle geldautomaten (ATM) die MasterCard aanvaarden;
•
geld op te nemen bij bank- en wisselkantoren in België en in het buitenland;
•
online betalingen te verrichten.
B) Opladen van de kaart:
De kaart kan worden opgeladen of herladen in de Klantenruimte van de site www.hellobank.be, door debitering van een
zichtrekening.
De kaart moet bij een oplaadbeurt voor minstens 50 euro worden opgeladen en de oplaadbeurten mogen in totaal niet meer
bedragen dan 5000 euro per jaar.
Er kan maximaal tweemaal per dag worden opgeladen.
C) Gebruiksvoorwaarden:
De betaling van aankopen van goederen en diensten in alle winkels waar het MasterCard-logo wordt weergegeven, vindt plaats
na de bevestiging van de transactie door de houder (invoeren van de Geheime Code of plaatsen van de handtekening), of, voor
online transacties, door de naam van de houder van de Kaart, het nummer van de Kaart, de vervaldatum en de CVC-code van
de kaart aan te geven.
Offline transacties, namelijk zonder controle van het beschikbare saldo van de Kaart tijdens het gebruik, zijn niet toegestaan
(bijvoorbeeld: tolwegen, parkeerplaatsen, automaten).
- Toepasselijke gebruikslimieten:
Geldopname: 625 € per dag Via de Klantenruimte op de site www.hellobank.be kan een gedetailleerd overzicht worden
geraadpleegd van de transacties van de laatste 6 maanden, evenals het beschikbare saldo op de kaart.

_________________________________________________________________________________________
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 433 41 41
H10038N – 28/10/2014

1/3

D) Aansprakelijkheid van de houder in geval van verlies of diefstal van de kaart:
De houder stelt BNP Paribas Fortis telefonisch (02 433 41 41) in kennis van het verlies, de diefstal of elk risico van misbruik
van de kaart onmiddellijk na de vaststelling ervan. De houder treft alle nodige maatregelen om deze feiten onverwijld te
kunnen vaststellen.
De aldus meegedeelde feiten dienen binnen 24 uur te worden aangegeven bij de politiediensten van de plaats waar het verlies
of de diefstal heeft plaatsgevonden.
-Vóór de kennisgeving:
Tot op het moment van de kennisgeving is de houder aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies of de diefstal
van zijn kaart of zijn ondertekeningsprocedures tot een bedrag van 150 EUR, tenzij de houder met grove nalatigheid of
frauduleus heeft gehandeld, in welk geval de bepaalde bovengrens niet van toepassing is.
-Na de kennisgeving:
Na de kennisgeving is de houder niet meer aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies of de diefstal van zijn
kaart of zijn ondertekeningsprocedures, tenzij de bank het bewijs levert dat de houder frauduleus heeft gehandeld.
E) Tarieven:
Voor het gebruik van de Hello Prepaid Card vraagt BNP Paribas Fortis geen bijdrage.
Als u met de kaart transacties verricht in een andere valuta dan de euro, dan wordt het bedrag omgerekend naar euro op basis
van de wisselkoers die door MasterCard International wordt vastgesteld, met een supplement van 1,60%.
Voor geldopnames bij banken die gelieerd zijn aan MasterCard, of aan geldautomaten die MasterCard-kaarten accepteren,
factureert BNP Paribas Fortis NV de volgende kosten:
- binnen de eurozone: 0 EUR.
- buiten de eurozone: 1,60% wisselkosten.
Voor de vervanging van een gestolen of verloren kaart, factureert BNP Paribas Fortis NV 8 EUR per te vervangen kaart.
F) Geldigheid
 De kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Ze wordt op de vervaldatum niet automatisch verlengd.
 Indien u voor het verstrijken van de 5 jaar 28 jaar wordt, dan zal deze kaart geannuleerd worden.
 BNP Paribas Fortis kan de hiervoor beschreven kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten op elk moment wijzigen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie over deze kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten bijgevolg
uitsluitend geldig op de datum waarop ze worden verstrekt.

3. Recht op herroeping- recht op ontbinding
3.1. Recht op herroeping
U heeft het recht om de afsluiting van een overeenkomst voor een kaart zonder boete en zonder vermelding van redenen te
herroepen. U kunt dit recht gedurende 14 kalenderdagen na de afsluiting van de overeenkomst uitoefenen door een
aangetekende brief te versturen aan BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel.
U bent in dat geval alleen verplicht de eventuele kosten te betalen in verband met de daadwerkelijk geleverde dienst, volgens
het geldende tarief. Als u het recht op herroeping niet uitoefent, zult u over een kaart met beperkte geldigheidsduur beschikken.
3.2. Recht op ontbinding
In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden voor de Hello Prepaid Card, heeft noch de klant, noch de bank het recht
om de overeenkomst met betrekking tot de kaart vervroegd te beëindigen.
De klant kan echter op elk moment verzoeken om de terugbetaling van het bedrag dat nog op de kaart staat.

4. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken – varia
De relaties die een verbinding tot stand brengen tussen u en de bank, zowel voor de toekenning van de kaart als daarna, zijn
onderworpen aan het Belgisch recht.
Alle rechtszaken in verband met de overeenkomst voor de toekenning van een kaart en de uitvoering ervan, zullen aanhangig
worden gemaakt voor de rechtbank die is vermeld in de Algemene voorwaarden van de Bank.
Alle mededelingen in het kader van en/of krachtens de toekenning van een kaart, vinden plaats in de taal die in het begin van
de zakelijke relatie is geregistreerd in de bestanden van de bank.
H10038N - 28/10/2014

2/3

5. Verhaalmogelijkheden
Klachten kunnen worden bezorgd aan de Bank via de site www.hellobank.be of aan het Hello Team.
Als de voorgestelde oplossing niet bevredigend is, dan kan de klant een schriftelijke klacht indienen bij de
Bemiddelingsdienst van de Bank, via een gewone brief naar het volgende adres: Bemiddelingsdienst (1QA8D), Warandeberg
3, 1000 Brussel.
Als de oplossing die door de Bemiddelingsdienst van de Bank wordt voorgesteld, niet bevredigend is voor de klant, dan kan
hij, als natuurlijke persoon die handelt als een privépersoon, het geschil voorleggen aan Ombudsfin – Ombudsman in
financiële geschillen, ofwel via een gewone brief naar het volgende adres, hetzij via het klachtenformulier dat daarvoor
beschikbaar is op hun website:
Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen
Belliardstraat 15-17, bus 8
1040 Brussel
Fax: +32 2 545 77 79
Email : ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be
Als de klacht een betalingsdienst betreft, dan kan er ook een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Algemene Directie
Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenklasse en Energie, WTC III, Simon
Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.
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