ALGEMENE VOORWAARDEN GO
START (GELDIG tot 14.01.2020)




De algemene voorwaarden Go Start worden beheerst
door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro, onderdeel
van BNP Paribas Fortis NV en de bijzondere
voorwaarden die op de door de klant genomen
bankdiensten van toepassing zijn.



Artikel 1: BEGRIPPEN
1.1 Go Start
De Go Start is een pakket van gratis bankdiensten voor
jongeren tot en met 17 jaar bestaande uit:














Zichtrekening in EUR (hierna 'referentierekening'
genoemd)
Kosten voor het beheer van de zichtrekening
Kosten voor het beheer van de debetkaart
Debetkaart met diensten geldopneming, betalen
bij handelaars en afdrukken van
rekeninguittreksels (vanaf 6 jaar en 10
maanden)
1 vervanging van een verloren/gestolen kaart
per jaar
Fintro Easy Banking Web
Fintro Easy Banking App (vanaf 15 jaar)
Telebanking
Betalingen met de debetkaart in de eurozone
Geldopnemingen in euro met de debetkaart in
de eurozone
Geldopnemingen aan het loket
Enkelvoudige 'papieren' Europese
overschrijvingen (SEPA overschrijvingen)

De in de Go Start opgenomen bankdiensten moeten door
de houder via zijn wettelijke vertegenwoordiger worden
aangevraagd (behalve voor minderjarigen in een
pleeggezin of in een instelling). Ze worden toegekend
indien aan de desbetreffende toekenningsvoorwaarden is
voldaan.
De bankdiensten die niet in de Go Start zijn opgenomen,
kunnen apart worden verkregen (voor zover aan de
toekenningsvoorwaarden is voldaan) en zullen tegen het
gebruikelijke tarief (beschikbaar in het agentschap of op de
website van de bank) worden aangerekend.
1.2 Houder van de Go Start
De houder van de Go Start is de titularis van de
referentierekening en dient aan de volgende voorwaarden
te voldoen:

Natuurlijke persoon
Geen minimumleeftijd; maximumleeftijd bij de
opening: op de vooravond van de 18de
verjaardag
Wettelijk vertegenwoordigd

1.3 Referentierekening
De referentie dient aan de volgende voorwaarden te
voldoen:

Zichtrekening in EUR voor privégebruik
o
Maximaal 1 titularis
o
De wettelijk vertegenwoordigers geven de
titularis de toestemming om alleen te
handelen (hierop wordt een uitzondering
gemaakt voor minderjarigen die in een
pleeggezin of in een instelling zijn
geplaatst).

De houder van de Go Start –rekening is de
enige titularis van de referentierekening

De rekening mag geen rekening “naakte
eigenaar” zijn

De rekening mag geen blokkerend verzet
hebben.
Artikel 2: PRODUCTDEFINITIES
Komen in aanmerking om van de Go Start voordelen te
genieten:












Kosten voor het beheer van de rekening: enkel
de beheerskosten van de referentierekening
Debetkaart met diensten geldopneming, betalen
bij handelaars en afdrukken van
rekeninguittreksels; maximaal 1 kaart op naam
van de titularis van de Go Start (vanaf 6 jaar en
10 maanden)
Kosten voor het beheer van de debetkaarten in
de Go Start inbegrepen
Fintro Easy Banking Web: maximaal een
contract op naam van de houder van de Go
Start
Fintro Easy Banking App: maximaal een
contract op naam van de houder van de Go
Start (vanaf 15 jaar)
Telebanking : maximaal één contract op naam
van de houder van de Go Start
Betalingen met de debetkaart in de eurozone:
gekoppeld aan de referentierekening
Geldopnemingen in euro met de debetkaart in
de eurozone: gekoppeld aan de
referentierekening




Geldopnemingen aan het loket: gekoppeld aan
de referentierekening
Enkelvoudige ‘papieren’ Europese
overschrijvingen (SEPA-overschrijvingen)

Artikel 3: Vanaf wanneer (toetreding) en tot wanneer
(uittreding) gelden de Go Start voordelen?



















Bestaande rekening:
o
vanaf maand volgend op toetreding tot
einde maand van uittreding
Nieuwe rekening:
o
vanaf maand volgend op toetreding tot
einde maand van uittreding
Kosten voor het beheer van de debetkaart:
o
Bestaande dienst: vanaf maand volgend op
toetreding tot einde maand van uittreding
o
Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op
toetreding tot einde maand van uittreding
Debetkaart met diensten geldopneming, betalen
bij handelaars en afdrukken van
rekeninguittreksels:
o
Bestaande dienst: vanaf maand volgend op
toetreding tot einde maand van uittreding
o
Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op
toetreding tot einde maand van uittreding
Fintro Easy Banking Web: vanaf de dag van
toetreding tot en met de dag van uittreding
Fintro Easy Banking App: vanaf de dag van
toetreding tot en met de dag van uittreding
Telebanking: vanaf de dag van toetreding tot en
met de dag van uittreding
Betalingen met de debetkaart in de eurozone:
vanaf kalenderdag volgend op dag van
toetreding tot en met dag van uittreding
Geldopnemingen in euro met de debetkaart in
de eurozone: vanaf kalenderdag volgend op dag
van toetreding tot en met dag van uittreding
Geldopnemingen in euro aan het loket: vanaf
kalenderdag van toetreding tot en met dag van
uittreding
Enkelvoudige 'papieren' Europese
overschrijvingen: vanaf kalenderdag van
toetreding tot en met dag van uittreding

Artikel 4: Maandbijdragen
De Go Start is gratis.
Artikel 5: Beëindiging
Onverminderd de bepalingen van de Algemene
bankvoorwaarden kan de Go Start als volgt worden
beëindigd:




op verzoek van de houder: via eenvoudig bericht
aan het kantoor kan de houder de Go Start op
elk ogenblik beëindigen
op initiatief van de bank: indien niet langer is
voldaan aan de voorwaarden betreffende de
houder en de referentierekening (art. 1.2 en 1.3),
verliest de houder automatisch het recht op de
specifieke tariefvoorwaarden van het de Go
Start. In geval van beëindiging van de Go Start-,
wordt de zichtrekening en de alle eraan
verbonden diensten automatisch afgesloten.

Wanneer de houder de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt
de Go Start automatisch in een Go Life omgezet (voor
zover aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan).
Indien het privégebruik van de referentierekening vanaf de
18e verjaardag in professioneel gebruik wordt gewijzigd
(op initiatief van de titularis),wordt die rekening
automatisch in een Zichtrekening met professioneel
gebruik omgevormd (voor zover aan de
toekenningsvoorwaarden is voldaan). Alle diensten die
verbonden zijn aan de zichtrekening blijven in dat geval
behouden (tenzij op uitdrukkelijke vraag van de houder)
aan de voorwaarden voor professionele klanten.
Deze tarieven zijn beschikbaar in het agentschap of op
www.fintro.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN GO
START (GELDIG VANAF 15.01.2020)
De algemene voorwaarden Go Start worden beheerst
door de Algemene bankvoorwaarden van Fintro, onderdeel
van BNP Paribas Fortis NV en de bijzondere
voorwaarden die op de door de klant genomen
bankdiensten van toepassing zijn.
Artikel 1: BEGRIPPEN
1.4 Go Start
De Go Start is een pakket van gratis bankdiensten voor
jongeren tot en met 17 jaar bestaande uit:














Zichtrekening in EUR (hierna 'referentierekening'
genoemd)
Kosten voor het beheer van de zichtrekening
Kosten voor het beheer van de debetkaart
Debetkaart met diensten geldopneming, betalen
bij handelaars en afdrukken van
rekeninguittreksels in Fintro Easy Banking Web
of, zolang dit beschikbaar is, via uittrekselprinter
(vanaf 6 jaar en 10 maanden)
1 vervanging van een verloren/gestolen kaart
per jaar
Fintro Easy Banking Web
Fintro Easy Banking App (vanaf 15 jaar)
Telebanking
Betalingen met de debetkaart in de eurozone
Geldopnemingen in euro met de debetkaart in
de eurozone
Geldopnemingen aan het loket
Enkelvoudige 'papieren' Europese
overschrijvingen (SEPA overschrijvingen)

De in de Go Start opgenomen bankdiensten moeten door
de houder via zijn wettelijke vertegenwoordiger worden
aangevraagd (behalve voor minderjarigen in een
pleeggezin of in een instelling). Ze worden toegekend
indien aan de desbetreffende toekenningsvoorwaarden is
voldaan.






1.6 Referentierekening
De referentie dient aan de volgende voorwaarden te
voldoen:

Zichtrekening in EUR voor privégebruik
o
Maximaal 1 titularis
o
De wettelijk vertegenwoordigers geven de
titularis de toestemming om alleen te
handelen (hierop wordt een uitzondering
gemaakt voor minderjarigen die in een
pleeggezin of in een instelling zijn
geplaatst).

De houder van de Go Start –rekening is de
enige titularis van de referentierekening

De rekening mag geen rekening “naakte
eigenaar” zijn

De rekening mag geen blokkerend verzet
hebben.
Artikel 2: PRODUCTDEFINITIES
Komen in aanmerking om van de Go Start voordelen te
genieten:






De bankdiensten die niet in de Go Start zijn opgenomen,
kunnen apart worden verkregen (voor zover aan de
toekenningsvoorwaarden is voldaan) en zullen tegen het
gebruikelijke tarief (beschikbaar in het agentschap of op de
website van de bank) worden aangerekend.



1.5 Houder van de Go Start



De houder van de Go Start is de titularis van de
referentierekening en dient aan de volgende voorwaarden
te voldoen:

Natuurlijke persoon
Geen minimumleeftijd; maximumleeftijd bij de
opening: op de vooravond van de 18de
verjaardag
Wettelijk vertegenwoordigd



Kosten voor het beheer van de rekening: enkel
de beheerskosten van de referentierekening
Debetkaart met diensten geldopneming, betalen
bij handelaars en afdrukken van
rekeninguittreksels in Fintro Easy Banking Web
of, zolang dit beschikbaar is, via uittrekselprinter;
maximaal 1 kaart op naam van de titularis van
de Go Start (vanaf 6 jaar en 10 maanden)
Kosten voor het beheer van de debetkaarten in
de Go Start inbegrepen
Fintro Easy Banking Web: maximaal een
contract op naam van de houder van de Go
Start
Fintro Easy Banking App: maximaal een
contract op naam van de houder van de Go
Start (vanaf 15 jaar)
Telebanking : maximaal één contract op naam
van de houder van de Go Start
Betalingen met de debetkaart in de eurozone:
gekoppeld aan de referentierekening






Geldopnemingen in euro met de debetkaart in
de eurozone: gekoppeld aan de
referentierekening
Geldopnemingen aan het loket: gekoppeld aan
de referentierekening
Enkelvoudige ‘papieren’ Europese
overschrijvingen (SEPA-overschrijvingen)

Artikel 4: Maandbijdragen
De Go Start is gratis.
Artikel 5: Beëindiging
Onverminderd de bepalingen van de Algemene
bankvoorwaarden kan de Go Start als volgt worden
beëindigd:


Artikel 3: Vanaf wanneer (toetreding) en tot wanneer
(uittreding) gelden de Go Start voordelen?



















Bestaande rekening:
o
vanaf maand volgend op toetreding tot
einde maand van uittreding
Nieuwe rekening:
o
vanaf maand volgend op toetreding tot
einde maand van uittreding
Kosten voor het beheer van de debetkaart:
o
Bestaande dienst: vanaf maand volgend op
toetreding tot einde maand van uittreding
o
Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op
toetreding tot einde maand van uittreding
Debetkaart met diensten geldopneming, betalen
bij handelaars en afdrukken van
rekeninguittreksels in Fintro Easy Banking Web
of, zolang dit beschikbaar is, via uittrekselprinter:
o
Bestaande dienst: vanaf maand volgend op
toetreding tot einde maand van uittreding
o
Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op
toetreding tot einde maand van uittreding
Fintro Easy Banking Web: vanaf de dag van
toetreding tot en met de dag van uittreding
Fintro Easy Banking App: vanaf de dag van
toetreding tot en met de dag van uittreding
Telebanking: vanaf de dag van toetreding tot en
met de dag van uittreding
Betalingen met de debetkaart in de eurozone:
vanaf kalenderdag volgend op dag van
toetreding tot en met dag van uittreding
Geldopnemingen in euro met de debetkaart in
de eurozone: vanaf kalenderdag volgend op dag
van toetreding tot en met dag van uittreding
Geldopnemingen in euro aan het loket: vanaf
kalenderdag van toetreding tot en met dag van
uittreding
Enkelvoudige 'papieren' Europese
overschrijvingen: vanaf kalenderdag van
toetreding tot en met dag van uittreding



op verzoek van de houder: via eenvoudig bericht
aan het kantoor kan de houder de Go Start op
elk ogenblik beëindigen
op initiatief van de bank: indien niet langer is
voldaan aan de voorwaarden betreffende de
houder en de referentierekening (art. 1.2 en 1.3),
verliest de houder automatisch het recht op de
specifieke tariefvoorwaarden van het de Go
Start. In geval van beëindiging van de Go Start-,
wordt de zichtrekening en de alle eraan
verbonden diensten automatisch afgesloten.

Wanneer de houder de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt
de Go Start automatisch in een Go Life omgezet (voor
zover aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan).
Indien het privégebruik van de referentierekening vanaf de
18e verjaardag in professioneel gebruik wordt gewijzigd
(op initiatief van de titularis),wordt die rekening
automatisch in een Zichtrekening met professioneel
gebruik omgevormd (voor zover aan de
toekenningsvoorwaarden is voldaan). Alle diensten die
verbonden zijn aan de zichtrekening blijven in dat geval
behouden (tenzij op uitdrukkelijke vraag van de houder)
aan de voorwaarden voor professionele klanten.
Deze tarieven zijn beschikbaar in het agentschap of op
www.fintro.be.

