BLUE PLUS SPAARREKENING : BIJZONDERE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Algemeen
Deze bijzondere voorwaarden regelen de Blue Plus spaarrekening van Fintro. Het betreft een nietgereglementeerde spaarrekening in euro waarvoor de gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing niet van
toepassing is.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is bepaald, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden
van Fintro (hierna de Bank genoemd).
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis nv.
Artikel 2 – Rekeningafschriften
Verrichtingen op spaarrekeningen worden meegedeeld door middel van rekeningafschriften.
Artikel 3 – Creditverrichtingen
Alle creditverrichtingen in EUR zijn toegestaan, zonder beperking van bedrag.
Artikel 4 – Debetverrichtingen
Opvragingen zijn uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de volgende verrichtingen:
1. terugbetaling in contanten;
2. overboeking of overschrijving, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, naar een rekening binnen
de bank op naam van de houder van de Blue Plus spaarrekening ;
3. overboeking naar een spaarrekening bij de Bank op naam van de echtgeno(o)t(e) of van (één van) de ouders
of kinderen van de houder van de Blue Plus spaarrekening ;
4. betaling van sommen, door de houder van de rekening verschuldigd in hoofdsom, interesten en toebehoren
krachtens leningen of kredieten toegekend door de Bank of door een instelling die door de Bank wordt
vertegenwoordigd; betaling aan de bank van kosten met betrekking tot de Blue Plus spaarrekening , van de
prijs voor de aankoop van of de inschrijving op effecten.
Opvragingen voor andere dan de hierboven vermelde verrichtingen zijn niet toegestaan.
In tegenstelling tot de bepaling van artikel 26 van de algemene bankvoorwaarden kan de bank in afzonderlijke
gevallen of bij algemene maatregel eisen dat voor opvragingen van meer dan 1.250 EUR een opzeggingstermijn
van vijf kalenderdagen in acht wordt genomen en kan ze de opvragingen beperken tot 2.500 EUR per periode van
twee weken.
De opvragingen mogen worden verricht door de houder, een gevolmachtigde of de wettelijke vertegenwoordiger,
die handelt binnen de grenzen van zijn bevoegdheden.
Bij elke terugbetaling moet een kwitantie worden afgeleverd.
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Artikel 5 – Vergoeding
De vergoeding van de Blue Plus spaarrekeningen bestaat uit een basisrente, een aangroeipremie en/of een
getrouwheidspremie. De aangroeipremie en de getrouwheidspremie zijn niet cumuleerbaar en kunnen dus niet
samen voor eenzelfde deposito toegekend worden.
De interesten en premies worden afzonderlijk berekend tegen een rentevoet uitgedrukt op jaarbasis. De bank
bepaalt de basisrente en de eventuele aangroei- en/of getrouwheidspremie.
De basisrente, de aangroeipremie en de getrouwheidspremie zijn vermeld in het document "Tarieflijst" dat voor de
klanten beschikbaar is in alle kantoren en op de website van de bank. Ze kunnen variëren volgens de
marktomstandigheden. Wijzigingen van de basisrente en de premies worden aan de klanten meegedeeld via een
bericht bij het eerstvolgende rekeningafschrift.
De houders van een spaarrekening ontvangen driemaandelijks een afschrift met een specificatie van de interesten.
Het afschrift bevat een afzonderlijke vermelding van het bedrag van de basisrente, de aangroei- en de
getrouwheidspremie.
De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interesten op te leveren. Een deposito levert
interesten op vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interesten op te leveren vanaf de
kalenderdag van de opvraging.
Bij een interne overschrijving tussen twee rekeningen bij Fintro is de valutadatum voor elke rekening gelijk aan de
overschrijvingsdatum.
- Basisrente
De basisrente wordt dag na dag berekend.
De basisrente is niet gewaarborgd, maar wordt pro rata temporis berekend op basis van eventuele
rentewijzigingen.
- Aangroeipremie
Met "aangroeipremie" wordt bedoeld, de premie toegekend op een toename van de spaartegoeden, met inbegrip
van de trimestrieel gekapitaliseerde interesten en premies.
De aangroeipremie begint te lopen op de eerste dag die volgt op de stortingsdatum. Ze is dag op dag zes
maanden later verworven, op voorwaarde dat de storting gedurende zes opeenvolgende maanden op de rekening
is blijven staan.
In tegenstelling tot de getrouwheidspremie wordt de aangroeipremie slechts eenmaal toegekend. Zodra de
aangroeipremie verworven is, komen de bedragen in aanmerking voor de getrouwheidspremie.
Voor de aangroeipremie geldt de rentevoet die op de datum van het deposito van kracht is. De rentevoet is
gewaarborgd voor dat deposito ondanks eventuele latere rentewijzigingen.
- Getrouwheidspremie
Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende twaalf opeenvolgende maanden op
de rekening blijven staan.
De getrouwheidspremie is verworven twaalf maanden na de verwerving van de aangroeipremie of twaalf maanden
na de vervaldag van een nieuw verworven getrouwheidspremie.
De rentevoet van de getrouwheidspremie is niet gewaarborgd. De premie wordt pro rata temporis berekend op
basis van eventuele rentewijzigingen.
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Artikel 6 – Berekening van de vergoeding
De opvragingen worden aangerekend op de laatste op de rekening gestorte bedragen. Ze worden eerst
aangerekend op de bedragen die nog geen recht op een aangroeipremie hebben gegeven en vervolgens op die
waarvoor de getrouwheidspremie nog niet is verworven.
Interesten en premies die op de rekening zijn gecrediteerd, worden voor de toepassing van de regel beschouwd
als stortingen.
De basisrente en de verworven premies worden berekend op de eerste dag van het volgende kwartaal en worden
de tweede dag van het kwartaal met valutadatum van de eerste dag toegevoegd aan het kapitaal van de
spaarrekening.
Voor de spaarrekeningen die in de loop van het jaar worden afgesloten, wordt de vergoeding die op dat ogenblik al
verworven is samen met het kapitaal vereffend.
Artikel 7 – Roerende voorheffing
De Blue Plus spaarrekening is geen gereglementeerde spaarrekening en geniet bijgevolg geen gedeeltelijke
vrijstelling van roerende voorheffing, zoals van toepassing in het kader van het gereglementeerde sparen.
De interesten en premies van de Blue Plus spaarrekening zijn dus volledig onderworpen aan de roerende
voorheffing.
Artikel 8 – Rekeningverzekering
Het is niet mogelijk om een rekeningverzekering aan te gaan voor de Blue Plus spaarrekening.
Artikel 9 – Wijzigingen
Elke eventuele wijziging van deze bijzondere voorwaarden moet met de klant worden overeengekomen volgens de
hierna vermelde voorwaarden:
De rekeninghouder moet van de wijziging op de hoogte worden gebracht via een bericht bij een rekeningafschrift of
per gewone brief. De gewijzigde tekst is voor de klant beschikbaar in alle kantoren en op de website van de bank.
Behoudens wettelijke of reglementaire verplichtingen gaan de wijzigingen in op de eerste dag van de tweede
maand na die van de kennisgeving.
Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging beschikt hij over dezelfde termijn om zijn
zakenrelatie met de bank kosteloos te beëindigen.
Artikel 10 – Privacyverklaring
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV,
beschikbaar op https://www.fintro.be/privacyverklaring en in alle kantoren.
Artikel 11 – Klachten
Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met de toepassing van de werkingsvoorwaarden van de Blue Plus
spaarrekening en de interestberekening kan hij zich met zijn eventuele klachten wenden tot:
BNP Paribas Fortis
Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel
binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de interesten en de premies op de
spaarrekening werden gestort.
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