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Contract Portfolio Advice : Precontractuele informatie 

 
1. Informatie over BNP Paribas Fortis nv 

 
Portfolio Advice is een product van BNP Paribas Fortis nv, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1000 Brussel, Warandeberg 3, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, en die optreedt als aanbieder van de 
dienst (hierna ook “de Bank” genoemd). 
BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentiële 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. 
 

2. Kenmerken van het contract Portfolio Advice 
 
Het contract Portfolio Advice voorziet in beleggingsadvies in het kader van een portefeuillebenadering. Dit 
beleggingsadvies vindt plaats onder de vorm van doorlopend beleggingsadvies. Daarnaast evalueert de Bank 
de beleggingsportefeuille overeenkomstig principes en controles die beschreven worden in het document 
“Evaluatie– en geschiktheidsprincipes voor  uw Portefeuille Portfolio Advice”.  
 

3. Gebruiksvoorwaarden – Inwerkingtreding van het contract Portfolio Advice 
 
Het contract Portfolio Advice kan enkel worden afgesloten door één of meerdere natuurlijke personen die 
meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. 
Het contract Portfolio Advice treedt in werking op datum van de ondertekening door alle partijen. 
  

4. Tarief  
 
De toepasselijke tarieven voor Portfolio Advice zijn die welke vermeld staan in de brochure “Tarifering van de 
voornaamste effectenverrichtingen” die als bijlage aan dit document is gehecht.  
 

5. Herroepingsrecht – Opzeggingsrecht 
 
Indien het contract Portfolio Advice door de Klant werd afgesloten via een communicatietechniek op afstand 
(telefoon, website, …) of buiten de verkoopruimten van de Bank, kan de Klant dit contract zonder boete en 
zonder vermelding van een reden herroepen. De Klant kan dat recht uitoefenen gedurende 14 kalenderdagen 
vanaf de dag van afsluiting van het contract door een aangetekende brief te sturen naar BNP Paribas Fortis, 
NV, Warandeberg 3, BE – 1000 Brussel. Hij kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier dat als bijlage 
aan dit document werd toegevoegd. Het gebruik van dit modelformulier is evenwel niet verplicht.  
Indien de Klant gebruik maakt van zijn recht om het contract Portfolio Advice te beëindigen, moet hij enkel de 
eventuele kosten betalen die verbonden zijn aan de effectief verleende dienst en dat volgens het tarief dat dan 
van toepassing is. Indien de Klant geen gebruik maakt van zijn recht van herroeping zal het contract Portfolio 
Advice voor onbepaalde duur blijven bestaan en slechts kunnen beëindigd worden conform de 
opzegmodaliteiten, opgenomen in het contract. 
Conform de modaliteiten vastgelegd in artikel 8 van het contract Portfolio Advice, wordt het contract ofwel van 
rechtswege beëindigd bij het overlijden van (één van) de houder(s), bij onbekwaamheid van (één van) de 
houder(s) van het contract, bij opzegging van alle rekeningen die gekoppeld zijn aan het contract Portfolio 
Advice ofwel via opzegging door de Klant of de Bank. 
 

6. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken – Varia 
 
De relatie tussen de Bank en de Klant, zowel voorafgaandelijk aan het afsluiten van het contract Portfolio 
Advice als deze voortvloeiend uit het contract, wordt beheerst door het Belgische recht.  
Elke rechtsvordering met betrekking tot het contract Portfolio Advice en de uitvoering ervan zal worden 
ingesteld voor de rechter aangeduid in artikel 23 van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis 
nv. 
Alle communicatie in het kader van voormeld contract zal gebeuren in de taal die in de bestanden van de Bank 
geregistreerd werd bij de opening van de Klantenrelatie. 
 

7. Geldigheidstermijn van de informatie 



 
 
De Bank kan op elk moment de hiervoor vermelde kenmerken, voorwaarden en modaliteiten van het contract 
Portfolio Advice wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie opgenomen in dit precontractueel 
informatiedocument bijgevolg slechts geldig op de datum waarop het aan de Klant werd verstrekt. 
 

8. Klachten en verhaal 
 
Klachten kunnen aan de bank worden gemeld via het kantoor van de klant of via het daartoe bestemde 
klachtenformulier in Fintro Easy Banking Web of op de website van de bank. 
 
Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de klant een schriftelijke klacht indienen bij het 
Klachtenmanagement van de bank via gewone post op volgend adres: 
 

Klachtenmanagement 
Warandeberg 3 
1000 Brussel 
Fax: +32 2 228 72 00 

 
Of via het elektronisch formulier dat beschikbaar is op de volgende website: www.fintro.be > Suggesties, 
klachten > formulier  
 
De Klant stemt ermee in dat de Bank de klacht schriftelijk of via een andere duurzame drager (met inbegrip van 
een e-mail gericht naar het post- of e-mailadres dat in de bestanden van de Bank staat geregistreerd) kan 
beantwoorden. 
 
Een Klant die niet tevreden is met de door deze dienst voorgestelde oplossing kan een buitengerechtelijke 
procedure aanhangig maken bij de volgende bevoegde instantie: 
 

OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen 
 

- per post naar het volgend adres: North Gate II Koning Albert II-laan 8, bus 2, B-1000 Brussel 
- via een fax naar het nummer+32 2 545 77 79 
- via een e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be 
- via het elektronisch formulier beschikbaar op volgende website www.ombudsfin.be > Klacht indienen 

 
Op deze website is ook gedetailleerde informatie te vinden over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden 
van deze buitengerechtelijke consumentengeschillenregeling waaraan de Bank deelneemt door haar 
lidmaatschap van Febelfin. 
Door een beroep te doen op deze buitengerechtelijke geschillenregeling doet de Klant geen afstand van 
zijn/haar recht op het aanwenden van andere rechtsmiddelen. 
Als consument, kan een klacht met betrekking tot een verkoop of een online service ook via het formulier 
beschikbaar op de website http://ec.europa.eu/odr van de Europese Unie worden ingediend. 
 

9. Gedragscodes 
 
In haar relaties met particuliere klanten (-natuurlijke personen die zich tot de Bank wenden in het kader van hun 
privé-belangen en niet van hun beroepsactiviteiten) volgt BNP Paribas Fortis NV de volgende gedragscodes die 
u kunt raadplegen op de officiële website van de Bank www.fintro.be: 
 

- Gedragscode van Febelfin betreffende de relaties met de Klanten: “Goede bankrelatie.be” 
- Gedragscode voor het behandelen van klachten. 

 
Bijlage 1 : Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 

Bijlage 2 : Model formulier voor herroeping 
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