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Directe Reserve: precontractuele informatie 
 
Identificatie van Fintro 
 
Fintro maakt deel uit van BNP Paribas Fortis NV (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403 199 
702, FSMA nr. 25.879A), aanbieder, die handelt als kredietgever voor het product " Directe Reserve”.  
 
BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 
14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.  
 
 
Eigenschappen van het product 
 
De Directe Reserve is een kredietlijn verbonden aan uw zichtrekening.  
Ze werkt volgens het principe van voorschotten op rekening courant. Het krediet kan worden opgenomen met alle 
betalingsmiddelen die aan uw rekening verbonden zijn, zonder beperking, zolang er geen overschrijding plaatsvindt 
van de toegestane kredietlijn. 
Deze kredietlijn laat geldopname toe gedurende de hele looptijd van het krediet. 
 
Bedrag 
 
U komt het bedrag van uw Directe Reserve overeen met uw Fintro-adviseur. De mogelijke krediet-bedragen zijn 
250 EUR, 625 EUR, 1250 EUR of 2.500 EUR. Er is geen ander bedrag voorzien. U gebruikt vervolgens dit bedrag 
zoals het u best uitkomt.  
 
Duur  
 
Uw Directe Reserve wordt voor onbeperkte tijd toegekend. 
 
Terugbetaling  
 
Er is geen terugbetalingplan. U betaalt terug op uw eigen ritme. U moet uw debetstand slechts een keer in de drie 
maanden aanzuiveren. De debetrente wordt berekend op het kapitaalgedeelte dat werd opgenomen en is 
maandelijks verschuldigd via debiteren van uw rekening. 
Alle informatie betreffende uw Directe Reserve wordt u meegedeeld op uw rekeninguittreksels.  
 
Rentetarieven 
 
De toegepaste debetrente is afhankelijk van het bedrag van uw kredietlijn en kan variëren in de tijd. In het geval de 
rente wijzigt, wordt u hiervan vooraf via uw rekeninguittreksels verwittigd.  
U kiest bijvoorbeeld voor een Directe Reserve van 1.250 EUR, de jaarlijkse debetrente bedraagt 10,48%. Op basis 
van dit voorbeeld bedraagt het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) 11,00% – JKP van kracht op 01/01/2011. 
Hypothese: de klant betaalt zijn intresten zodra deze opeisbaar zijn.  
 
Bijkomende kosten  
 
De Directe Reserve is vrij van betaling van terugkerende of eenmalige kosten.  
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Geldigheidstermijn van de informatie  
 
BNP Paribas Fortis NV kan de bovenvermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van het product 
op elk moment wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie m.b.t. die kenmerken, voorwaarden en 
andere modaliteiten bijgevolg slechts geldig op de datum waarop ze wordt verstrekt. 
 
 
Herroepingsrecht 
 
Als u een Directe Reserve kredietovereenkomst hebt afgesloten, hebt u het recht dit te herroepen zonder kosten en 
zonder opgave van een reden. U kunt dit recht uitoefenen gedurende 14 dagen na de dag van de ondertekening van de 
kredietovereenkomst of de dag waarop de consument de contractuele voorwaarden en de informatie zoals voorgeschreven 
door de wet op consumentenkrediet, ontvangt, als die dag later valt dan de ondertekening van de overeenkomst . U brengt 
de kredietgever op de hoogte van uw beslissing door een aangetekende brief te zenden naar BNP Paribas Fortis NV, 
Warandepark 3, 1000 Brussel of via een door partijen andere aanvaarde drager.  
 
U bent dan wel gehouden aan het gelijktijdig terugstorten van de opgenomen bedragen en de intresten voor de 
periode van kredietopname, berekend volgens het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage. Er mag geen 
enkele andere vergoeding worden aangerekend.  
 
Indien dit herroepingsrecht niet wordt uitgeoefend, blijft het krediet gehandhaafd voor onbepaalde duur.  
 
 
Opzeggingsrecht 
 
Elke partij heeft het recht het contract op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven of een door 
partijen aanvaarde andere drager na een opzegperiode van een maand voor de consument en twee maanden voor 
de kredietgever. 
 
 
Talen 
 
Deze informatie, de “Europese standaardinformatie inzake consumentkrediet”, de Algemene Voorwaarden van de 
kredietopening van de Directe Reserve zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands. 
 
BNP Paribas Fortis NV verbindt er zich toe tijdens de looptijd van het krediet met u te communiceren in de taal die 
u hebt opgegeven aan BNP Paribas Fortis NV op het ogenblik dat u met haar in relatie bent getreden.  
 
 
Toepasselijk recht – Rechtsbevoegdheid 
 
Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie die u met BNP Paribas Fortis NV bent aangegaan, zowel in de 
periode die de toekenning van het krediet voorafging als de relatie in de periode nadat het krediet werd toegekend. 
De Belgische rechtbanken zijn bevoegd. 
 
De relatie die u met BNP Paribas Fortis NV verbindt vallen onder de beschikkingen van de wet van 12/06/1991 
betreffende het consumentenkrediet. 
 
 
Verhaal 
 
Uw Fintro-agent is uw vertrouwenspersoon. Hij of zij kent u het best. Logisch dus dat u uw vraag of probleem eerst 
aan hem of haar voorlegt. Meestal komt er tijdens dit gesprek al een oplossing uit de bus. Is dat niet het geval? 
Dan bevestigt uw Fintro-agent ontvangst van uw klacht en bezorgt hij of zij uw dossier aan onze medewerkers die 
u kunnen verder helpen. U gaat niet akkoord met de voorgestelde oplossing op uw klacht? Neem dan schriftelijk 
contact op met het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis NV: 
 

BNP Paribas Fortis NV 
Klachtenmanagement (1QA8D) 
Warandeberg 3 
1000 Brussel  
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De oplossing van het Klachtenmanagement kan u niet overtuigen? Leg uw dossier dan schriftelijk (via brief, e-mail 
of fax) voor aan: 
 

Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen  
Belliardstraat 15-17, Bus 8 
1040 Brussel 
Fax: +32 2 545 77 79 
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be 

 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTC III 
Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussel 
E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be 
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