Algemene voorwaarden Pack Essential Pro (geldig vanaf 01.10.2016)
Het Pack Essential Pro wordt beheerst door deze algemene
voorwaarden en door de Algemene bankvoorwaarden van
BNP Paribas Fortis NV.

Artikel 1:

Een houder van het Pack Essential Pro (in geval van fysieke
personen) of een wettelijke vertegenwoordiger die tevens
volledige of gelimiteerde gevolmachtigde is (in geval van
rechtspersonen), kan gedurende 1 jaar een nieuw Comfort
Pack of Premium Pack voor privé behoeften verwerven
(voor zover de toekenningsvoorwaarden zijn vervuld) zonder
hiervoor de maandelijkse bijdrage te betalen, met een
maximum van 1 Comfort Pack of Premium Pack per Pack
Essential Pro.
Indien het Pack Essential Pro afgesloten wordt of omgezet in
een gewone professionele zichtrekening gedurende de
looptijd van het voordeel, dan eindigt het voordeel op het
einde van de desbetreffende maand en dient de klant de
maandelijkse bijdrage voor het Pack voor privé behoeften
vanaf dan te betalen.
Wanneer het Pack Essential Pro wordt omgezet naar een
Pack Flex Pro, zal het reeds toegekende voordeel behouden
blijven voor de resterende looptijd van de 12 maanden.
Indien het Comfort Pack of Premium Pack waaraan het
voordeel verbonden is, wordt afgesloten of wordt omgezet in
een gewone zichtrekening voor privé gebruik, verliest de
klant het recht op het voordeel.
Indien een Comfort Pack (of een Premium Pack) wordt
omgezet in een Premium Pack (of een Comfort Pack), wordt
een nieuw voordeel toegekend voor 12 maanden.

Omschrijving

1.1 Pack Essential Pro
1.1.1 Inhoud
Het Pack Essential Pro is een pakket van bankdiensten dat
tegen een vaste trimestriële bijdrage wordt aangeboden. Het
Pack Essential Pro omvat
 Beheerskosten van 1 zichtrekening voor
professioneel gebruik, hierna “referentierekening”
genoemd
 Beheerskosten van 1 BNP Paribas Fortis bankkaart
 1 Cash deposit kaart (rechtspersonen) of Access
kaart (fysieke personen)
 1 kredietkaart Business Blue (mits aanvaarding) of
Business Prepaid Card
 PC Banking, Easy Banking Phone, Easy banking
App
 1 Rekeningverzekering (enkel voor fysieke
personen)
 Vervanging van bank –en kredietkaart, PC banking
kaartlezer
 1 Professionele spaarrekening
 Een contract filtrering

Indien de houder of medehouder van het Pack Essential Pro
een contract SIX Acquiring via BNP Paribas Fortis bezit,
heeft hij recht op een trimestriële cashback, voor zover de
trimestriële bijdrage van het Pack Essential Pro werd betaald
en indien er via het SIX Acquiring contract ten minste 150
Acquiring transacties verricht zijn in het voorafgaande
trimester. Per professioneel Pack en per contract SIX
Acquiring via BNP Paribas Fortis kan er maximum 1
cashback per trimester gestort worden.

De financiële diensten en de extra voordelen uit
onderstaande titel die in het Pack Essential Pro zijn
opgenomen, moeten door de desbetreffende fysieke of
rechtspersonen worden aangevraagd en worden toegekend
indien aan de betreffende toekenningsvoorwaarden is
voldaan.

Het Beste Pack Advies is een dienst inbegrepen in het Pack
Essential Pro. De hoofdhouder van het Pack Essential Pro zal
automatisch eenmaal per jaar een communicatie ontvangen
met een advies over het meest voordelige Pack naargelang
de producten en diensten die de klant bezit.

De financiële diensten die niet in het Pack Essential Pro zijn
opgenomen, kunnen apart worden verkregen en zullen tegen
het (in de kantoren beschikbare) standaardtarief worden
aangerekend op de referentierekening.
1.1.2 Extra voordelen

1.2 Houder(s) van het Pack Essential Pro

De voordelen hieronder gelden zoals beschreven in de
tarievenlijst beschikbaar in alle kantoren.

De houder(s) van het Pack Essential Pro is/zijn de houder(s)
van de referentierekening. Deze kan/kunnen zowel fysieke
persoon/personen als rechtspersoon/rechtspersonen zijn en
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dient/dienen meerderjarig (minimum leeftijd 18 jaar,
natuurlijke personen) te zijn.

rechtspersonen, wordt er niet automatisch een
wederzijdse volmacht geplaatst op Pack/rekening
niveau. Elke rechtspersoon, houder van de
rekening/Pack, dient te worden vertegenwoordigd
om de verschillende verrichtingen gelinkt aan het
beheer van het Pack uit te voeren, volgens de
statuten van de onderneming of zoals bepaald in de
contractuele volledige of gelimiteerde volmachten.
De wettelijke vertegenwoordigers of de
contractuele gevolmachtigden dienen elke
verrichting uit te voeren binnen hun toegekende
bevoegdheden.

Wanneer een Pack Essential Pro wordt geopend door de
omzetting van een gewone professionele 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
Pack Essential Pro eveneens voor zijn 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 Pack
Essential Pro geopende diensten. Hij verbindt zich ertoe,
deze(n) te informeren over de tarifering en de algemene
voorwaarden van het Pack Essential Pro.
De goedkeuring zal blijken uit het gebruik van het Pack
Essential Pro door de houder(s).

De verrichtingen die de wettelijke
vertegenwoordigers of de contractuele
gevolmachtigden kunnen uitvoeren zijn:
o overstappen van de Packformule naar een
ander aanbod van BNP Paribas Fortis,
onder voorbehoud van aanvaarding;
o Toevoegen van producten binnen het Pack
1.4 De rekening van het Pack Essential Pro

1.3 Houderschap van het Pack Essential Pro en de erin
opgenomen referentierekening

De rekening van het Pack Essential Pro dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
 Een zichtrekening in EUR voor professioneel
gebruik
 1 of 2 houders
 Wederzijdse volmacht indien de 2 houders fysieke
personen zijn
 Mag geen derden- of rubriekrekening zijn
 Mag geen rekening “naakte eigenaar” zijn

Het aantal houders van de referentierekening en het Pack
Essential Pro is beperkt tot twee.

Fysieke personen
Indien een Pack/rekening in medehouderschap
wordt geopend, geven de medehouders van het
Pack elkaar volmacht, zonder recht van
indeplaatsstelling, zodat elke houder van het Pack
de volgende verrichtingen in verband met het
Packtype kan uitvoeren:
o overstappen van de Packformule naar een
ander aanbod van BNP Paribas Fortis,
onder voorbehoud van aanvaarding;
o Toevoegen van producten binnen het Pack

Artikel 2 : Juridische vrije beroepers
Voor de juridische vrije beroepers (notarissen, advocaten,
deurwaarders en curatoren) gelden enkele specifieke
voorwaarden.
De referentierekening binnen het Pack Essential Pro is
verplicht een studie/kabinet rekening. Er zijn geen
beperkingen met betrekking tot het aantal houders, noch met
betrekking tot de wederzijdse volmachten.
De voordelen Beste Pack Advies en de cashback in het kader
van een contract Six Acquiring zijn niet van toepassing.

Elke volledige gevolmachtigde kan ook alle
verschillende verrichtingen gelinkt aan het beheer
van het Pack uitvoeren binnen zijn contractueel
bepaalde volmacht.

Artikel 3: Vanaf wanneer (opening) en tot wanneer
(sluiting) gelden de diensten en voordelen van het Pack
Essential Pro?

Rechtspersonen
Indien het Pack/rekening in enkelvoudig
houderschap wordt geopend, dienen de
verrichtingen in het kader van het Pack beheer te
worden getekend zoals bepaald in de statuten van
de onderneming of zoals uit de contractuele
volledige of gelimiteerde volmachten volgt.



Indien het Pack/rekening in medehouderschap
wordt geopend op naam van de twee
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Beheerskosten zichtrekening voor professioneel
gebruik:
o Bestaande rekening: vanaf de maand
volgend op opneming in het Pack/tot einde
van de maand van verwijdering uit het
Pack
o Nieuwe rekening: vanaf de kalenderdag

van opneming in het Pack /tot einde van de
maand van verwijdering uit het Pack






Beheerskosten BNP Paribas Fortis-bankkaart
o Bestaande bankkaart: vanaf de maand
volgend op opneming in het Pack/tot einde
van de maand van verwijdering uit het
Pack
o Nieuwe bankkaart: vanaf de kalenderdag
van opneming in het Pack /tot einde van de
maand van verwijdering uit het Pack

De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) te hebben
kennisgenomen van de tarieven en de trimestriële bijdrage
van het Pack, zoals vermeld in de tarievenlijst die
beschikbaar is in alle kantoren.

Cash Deposit kaart:
o Bestaande kaart: vanaf de maand volgend
op opneming in het Pack/tot einde van de
maand van verwijdering uit het Pack
o Nieuwe kaart: vanaf de kalenderdag van
opneming in het Pack /tot einde van de
maand van verwijdering uit het Pack

Artikel 5: Sluiting van het Pack Essential Pro
De sluiting van het Pack Essential Pro kan gebeuren op
vraag van (een van ) de houder(s) van het Pack of op
initiatief van de bank:

Kredietkaart Business Blue of Business Prepaid
Card:
o Bestaande kaart: vanaf de maand volgend
op opneming in het Pack/tot einde van de
maand van verwijdering uit het Pack
o Nieuwe kaart: vanaf de kalenderdag van
opneming in het Pack /tot einde van de
maand van verwijdering uit het Pack



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.



Pack voor privé behoeften (Comfort Pack/Premium
Pack):
o Nieuw Pack: vanaf de kalenderdag van
opening van het Pack voor privé behoeften
tot het einde van de 12e maand na opening
van het Pack voor privé behoeften. Elke
maand wordt geverifieerd of de
toekenningsvoorwaarden voldaan zijn.



De houder(s) van het Pack Essential Pro gaat (gaan) ermee
akkoord dat de referentierekening elk trimester met de
bijdrage voor het Pack gedebiteerd wordt. De trimestriële
bijdrage wordt geïnd met valuta de eerste dag van het
lopende trimester. De laatste trimestriële bijdrage wordt
geïnd in het trimester van sluiting.

Op vraag van de houder(s): via eenvoudig bericht
aan het kantoor kan (kunnen) de houder(s) het Pack
Essential Pro te allen tijde opzeggen



Op initiatief van de bank: in volgende gevallen
verliest (verliezen) de houder(s) automatisch de
hoedanigheid van Pack Essential Pro houder:
o

Indien de voorwaarden van artikelen 1.2, 1.3 en
1.4 niet meer zijn vervuld. In dit geval wordt
het Pack automatisch omgezet in een gewone
zichtrekening voor professioneel gebruik.

o

Indien de trimestriële bijdrage om welke reden
dan ook niet kan worden aangerekend

Indien, voor fysieke personen, het professioneel gebruik van
de referentierekening gewijzigd wordt naar privé gebruik (op
initiatief van (een van) de houder(s) of van de bank), wordt
die rekening automatisch omgevormd in een Comfort Pack
voor privé gebruik (voor zover de toekenningsvoorwaarden
zijn vervuld) en wordt het Pack Essential Pro afgesloten.

Cashback in het kader van een contract SIX
Acquiring via BNP Paribas Fortis:
o In de loop van het trimester volgend op het
juist voorafgaande trimester waarin
minstens 150 Acquiring transacties zijn
uitgevoerd. Elk trimester wordt
geverifieerd of de
toekenningsvoorwaarden voldaan zijn.

Bij de sluiting van het Pack Essential Pro blijven alle
financiële diensten behouden (behoudens uitdrukkelijke
vraag van de houder(s)) en gelden de standaardtarieven en
voorwaarden voor de professionele klanten (beschikbaar in
de kantoren).

Artikel 4: Trimestriële bijdragen
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