ALGEMENE VOORWAARDEN BUSINESS BLUE

De algemene voorwaarden Business Blue worden beheerst door
de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.

De houder(s) van de Business Blue -formule is/zijn de titularis(sen)
van de referentierekening. Deze kan/kunnen zowel fysisch(e) als
rechtspersoon/rechtspersonen zijn en dient/dienen
rechtsbekwaam en meerderjarig (minimum leeftijd 18 jaar) te zijn.

Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.3 Referentierekening

1.1 Business Blue

De referentierekening van de Business Blue -formule dient aan
volgende voorwaarden te voldoen:

een zichtrekening in EUR voor professioneel gebruik te
zijn

Met 1 of 2 titularissen

mag geen derden- of rubriekrekening zijn.

Mag geen rekening “naakte eigenaar” zijn

Mag geen blokkerend verzet hebben

Business Blue is een type zichtrekening waarbij aan de houders
volgende diensten worden aangeboden tegen een forfaitaire
trimestriële bijdrage:
 Zichtrekening (hierna “referentierekening” genoemd)
 Beheerskosten Zichtrekening voor professioneel gebruik
 Maximum 5 Fintro-bankkaarten met de volgende diensten:
Dienst geldopname aan Fintro/ BNP Paribas Fortis
geldautomaten in België en betalen bij handelaars in binnenen buitenland, Dienst geldopname aan niet-Fintro/BNP Paribas
Fortis geldautomaten in België en aan BNP Paribas Fortis - en
niet-BNP Paribas Fortis geldautomaten in het buitenland,

Artikel 2: PRODUCTDEFINITIES
Komen in aanmerking om te genieten van de voordelen van
Business Blue :

 Dienst Self Cash Deposit
 Maximum 5 abonnementen Fintro Easy Banking Business per
Business Blue rekening

 Beheerskosten: enkel de beheerskosten van de
referentierekening
 Fintro-bankkaart met diensten geldopname aan Fintro/ BNP
Paribas Fortis geldautomaten in België en betalen bij
handelaars in binnen- en buitenland, geldopname aan nietFintro/BNP Paribas Fortis geldautomaten in België en aan BNP
Paribas Fortis - en niet-BNP Paribas Fortis geldautomaten in
het buitenland: tot maximum5 kaarten gekoppeld aan de
referentierekening, ongeacht de identiteit van de kaarthouder
 Fintro Easy Banking Business: maximum 5 contracten
gekoppeld aan de referentierekening indien deze ook de
tariferingsrekening van het contract is
 Telebanking : Alle contracten gekoppeld aan de
referentierekening
 Betalingen met Fintro-bankkaart in eurozone: gekoppeld aan
de referentierekening
 Geldopnames met Fintro-bankkaart in eurozone: gekoppeld
aan de referentierekening
 Visa Business Blue: maximum 5 kaarten gekoppeld aan de
referentierekening, indien deze ook de tariferingsrekening van
het contract is
 Vrijstelling gedurende 1 jaar van de maandelijkse bijdrage Blue
Sky Club : 1 Blue Sky , ongeacht de houder van de Blue Sky
Club rekeking. 1 Blue Sky Club rekening per Business Blue.

 Maximum 5 kaarten Fintro Easy Banking Business per
Business Blue rekening
 Telebanking
 Maximum 5 kredietkaarten Visa Business Blue
 Vrijstelling gedurende 1 jaar van de maandelijkse bijdrage voor
een Blue Sky Club rekening
 Forfait van loketverrichtingen (met de hulp van een bediende) :
15 papieren of manuele overschrijvingen aan het loket
/trimester;15 uitgiftes of stortingen van cheques/trimester;15
stortingen munten (via muntzak)/ trimester; 15 stortingen van
biljetten aan het loket/trimester; 15 afhalingen van munten aan
het loket/trimester; 15 afhalingen van biljetten aan het
loket/trimester
 1 Coda/XML per Business Blue rekening
De bancaire diensten die in het Business Blue -aanbod zijn
opgenomen, dienen door de houder te worden aangevraagd en
worden toegekend indien voldaan is aan de desbetreffende
toekenningsvoorwaarden. Niettemin kan de titularis van rekening,
in zijn hoedanigheid van fysieke persoon, automatisch gebruik
maken van de toegang tot Telebanking en Fintro Easy Banking
Web en Fintro Easy Banking App, voor zover een debetkaart aan
de rekening verbonden is en op voorwaarde dat hij persoonlijk een
overeenkomst heeft met de bank, waardoor hij via een ander
elektronisch kanaal toegang heeft tot deze rekening (behoudens
afwijkingen hievan door de bank toegestaan).

Artikel 3: Vanaf wanneer (toetreding) en tot wanneer
(uittreding) gelden de Business Blue -voordelen?
 Beheerskosten Zichtrekening:
o
Bestaande rekening: vanaf maand volgend op
toetreding/ tot einde maand van uittreding
o
Nieuwe rekening: vanaf kalenderdag van
toetreding/ tot einde maand van uittreding.
 Fintro-bankkaart met diensten geldopname aan Fintro/ BNP
Paribas Fortis geldautomaten in België en betalen bij
handelaars in binnen- en buitenland, geldopname aan nietFintro-/BNP Paribas Fortis geldautomaten in België en aan

De bancaire diensten die niet in het Business Blue -aanbod zijn
opgenomen, kunnen apart worden bekomen en zullen aan het
gebruikelijke tarief (beschikbaar in kantoor) aangerekend worden.
1.2 Houders van de Business Blue -formule
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BNP Paribas Fortis - en niet-BNP Paribas Fortis geldautomaten
in het buitenland :
o
Bestaande dienst: vanaf maand volgend op
toetreding/ tot einde maand van uittreding
o
Nieuwe dienst: vanaf kalenderdag van toetreding/
tot einde maand van uittreding.
Fintro Easy Banking Business :
o
Bestaande dienst: vanaf maand volgend op
toetreding/ tot einde maand van uittreding
o
Nieuwe dienst: vanaf kalenderdag van toetreding/
tot einde maand van uittreding
Telebanking: vanaf kalenderdag van toetreding/ tot einde
maand van uittreding
Betalingen met Fintro-bankkaart in eurozone: vanaf
kalenderdag volgend op dag van toetreding/ tot en met dag van
uittreding
Geldopvragingen met Fintro-bankkaart in eurozone: vanaf
kalenderdag volgend op dag van toetreding/ tot en met dag van
uittreding
Kaarten Fintro Easy Banking Business:
o
Bestaande dienst: vanaf de trimester volgend op de
toetreding tot Business Blue/tot einde van de
maand van uittreding
o
Nieuwe dienst: vanaf kalenderdag van toetreding
tot Business Blue/tot einde van de maand van
uittreding
Coda/XML:
o
Bestaand contract: vanaf de maand volgend op de
toetreding tot Business Blue/tot het einde van de
maand van uittreding
o
Nieuw contract: vanaf de kalenderdag van
toetreding tot Business Blue/tot einde van de
maand van uittreding
Loketverrichtingen:
o
Vanaf kalenderdag van toetreding tot Business
Blue/tot einde van kalenderdag van uittreding
1 jaar vrijstelling van maandelijkse bijdrage Blue Sky Club:
o
Bestaande rekening: vanaf de maand volgend op
toetreding Business Blue en aanvraag
vrijstelling/tot einde van de maand van uittreding of
de maand volgend op 12 maanden na kalenderdag
van aanvraag
o
Nieuwe rekening: vanaf kalenderdag van toetreding
tot Business Blue/ tot einde van de maand van
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uittreding of de maand volgend op 12 maanden na
kalenderdag van aanvraag
Artikel 4: Trimestriële bijdragen
De houder(s) van een Business Blue - gaat (gaan) ermee akkoord
dat de referentierekening elk trimester gedebiteerd wordt met de
Business Blue -bijdrage. De trimestriële bijdrage wordt geïnd met
valuta de eerste dag van het lopende trimester. De laatste
trimestriële bijdrage wordt geïnd in het trimester van uittreding.
Indien de rekening slechts één titularis heeft en indien op deze
rekening niet meer dan één Fintro bankkaart en één, abonnement
Fintro Easy Banking Web wordt aangehouden, zal het single tarief
aangerekend worden.

Uitstap uit Business Blue -formule
De beëindiging van het contract kan gebeuren op vraag van de
houder of op initiatief van de bank:
 op vraag van de houder: Via eenvoudig bericht aan het kantoor
kan de houder te allen tijde de Business Blue -formule
opzeggen
 op initiatief van de bank: In volgende gevallen verliest/verliezen
de houder(s) automatisch de hoedanigheid van Business Blue houder:
o
Indien de voorwaarden met betrekking tot de
referentierekening (art. 1.3) niet langer voldaan zijn
o
Indien de trimestriële bijdrag om welke dan ook niet
kan worden gedebiteerd
Indien het professioneel gebruik van de referentierekening
gewijzigd wordt naar privé-gebruik (op initiatief van de houder) dan
word deze automatisch omgevormd naar een gewone
zichtrekening.
Bij het beëindigen van het contract blijven alle diensten behouden
(behoudens uitdrukkelijke vraag van de houder(s)) en zullen
hiervoor de voorwaarden voor gewone klanten gelden
(beschikbaar in het agentschap).
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