Beleggersrekening: Bijzondere Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Artikel 3 - Toegelaten verrichtingen

Deze voorwaarden regelen de Beleggersrekening van
BNP Paribas Fortis NV.

Creditverrichtingen
Alle creditverrichtigen zijn toegelaten op de rekening,
zonder beperking van bedrag.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden
is voorzien, wordt er verwezen naar de Algemene
Bankvoorwaarden en naar de Algemene voorwaarden
inzake beleggingsdiensten, van BNP Paribas Fortis NV
(hierna "de bank" genoemd), voor zover deze
verenigbaar zijn met deze Bijzondere Voorwaarden.

Elk bedrag in een andere munt dan de euro dat op het
credit van de Beleggersrekening geboekt moet worden,
zal omgezet worden in euro en in euro op de rekening
geboekt worden na afhouding van eventuele
wisselkosten, behoudens andere instructies van de
(co-)titularis van de rekening of van zijn
volmachthouder om de boeking op het credit van de
subrekening van de betreffende vreemde munt uit te
voeren.

Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden
inzake beleggingsdiensten, is de (zicht)rekening,
waarvan sprake in deze voorwaarden, de
Beleggersrekening. Evenwel kan geen
Beleggersrekening "blote eigendom" of een
Beleggersrekening "vruchtgebruik" geopend worden in
de zin van het artikel 7.8 van de Algemene
Voorwaarden inzake beleggingsdiensten.

Debetverrichtingen
De debiteringen van de Beleggersrekening zijn slechts
toegelaten voor de afrekening van volgende
verrichtingen :
•

Artikel 2 - Definitie
De Beleggersrekening is een zichtrekening waarvan
het gebruik beperkt is tot de verrichtingen beschreven
in deze voorwaarden.

•

De referentiemunt van deze rekening is de euro.
Verschillende subrekeningen in andere deviezen
kunnen echter in het kader van deze rekening geopend
worden met als doel om verrichtingen te kunnen
uitvoeren in de betreffende munt. Bij ontstentenis van
een rekening in andere deviezen wordt het bedrag van
de verrichting in een vreemde munt omgezet in euro
en geboekt in de rekening in euro, na aftrek van de
wisselkosten.

•
•

•

Een subrekening in een vreemde munt kan op
eenvoudig verzoek van de klant geopend worden. Het
saldo van een subrekening in deviezen kan op elk
moment op vraag van de (co-)titularis of
volmachthouder van de rekening omgezet worden in
euro, na afhouding van eventuele wisselkosten.

•
•

Transfert of overschrijving of een permanente
opdracht naar een zichtrekening, een
spaarrekening of een termijnrekening van de
bank op naam van de (co-)titularis van de
Beleggersrekening;
Betaling aan de bank van de aankoopprijs of
de inschrijving van een financieel instrument
op naam van de (co-)titularis van de
Beleggersrekening;
Betaling aan de bank, via domiciliëring, van de
huur van een koffer op naam van de (co-)
titularis van de Beleggersrekening;
Betaling aan de bank van het bewaarloon met
betrekking op de effectenrekening op naam
van de (co-)titularis van de
Beleggersrekening;
Betaling van de premies van
levensverzekeringen van FB-Verzekeringen op
naam van de (co-)titularis van de
Beleggersrekening ;
Betaling van kosten en taksen verbonden aan
de Beleggersrekening ;
Betaling van de bijdrage, via domiciliëring, van
het abonnement voor PC-Banking van de Bank
indien de Beleggersrekening voor deze dienst
beschouwd wordt als de referentierekening.
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De debiteringen voor andere verrichtingen dan
hierboven vernoemd, zijn niet toegelaten. De
opdrachtgever dient er dus over te waken dat de
debiteringen in overeenstemming zijn met de
hierboven vermelde opsomming.

Artikel 5 – Cheques, papieren overschrijvingen en
kaarten
Voor de Beleggersrekening worden geen cheques,
papieren overschrijvingen of debet- en creditkaarten
afgeleverd.

Elke debitering in het kader van een aankoop of
inschrijving van een product uitgedrukt in een munt,
andere dan euro, zal gedebiteerd worden in euro,
rekening houdend met eventuele wisselkosten,
behoudens andere instructies van de (co-)titularis of
de volmachthouder om de geopende subrekening te
debiteren in de betreffende vreemde munt.

Artikel 6 - Rekeningverzekering
De Beleggersrekening kan niet het voorwerp zijn van
een rekeningverzekering. Wanneer de
Beleggersrekening echter gekoppeld is aan een
effectenrekening met een effectenrekeningverzekering,
dan wordt het saldo van de Beleggersrekening in
aanmerking genomen in het kader van de
effectenrekeningverzekering, in overeenstemming met
de algemene voorwaarden van deze verzekering, voor
zover de Beleggersrekening en de gekoppelde
effectenrekening dezelfde (co)titularis hebben.

Artikel 4 - Rentevergoeding
De Beleggersrekening brengt creditintresten op,
berekend in functie van het aangehouden bedrag in
euro op de genoemde rekening.
Deze creditintresten worden per dag berekend op
basis van het dagsaldo en worden per trimester
uitbetaald.
De saldi op de subrekeningen in deviezen brengen
geen creditintresten op.
De mogelijke tarieven en toegepaste rentevoeten van
de Beleggersrekening zijn opgenomen in de
“Tarieflijst”, die ter beschikking ligt in al de kantoren
van de bank.
Behalve in het geval van de toekenning van een
Thesauriereserve of een Directe Reserve in euro via de
Beleggersrekening, mag deze rekening (of één van zijn
subrekeningen) geen negatief saldo vertonen.
Bij de berekening van de intresten, neemt de bank de
valutadagen in rekening waarvan sprake in het artikel
32 van de Algemene Bankvoorwaarden.
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