Bijlage 2 van het Hello fins! Contract

Bijzondere voorwaarden van de Effectenrekening in het
kader van het Hello fins! Contract
Deze voorwaarden regelen de effectenrekening van BNP Paribas Fortis NV (“de Bank”) die op vraag van de
klant geopend wordt naar aanleiding van de sluiting van een Hello fins! contract. De effectenrekening betreft
een rekening voor natuurlijke personen, waarvan de klant de enige houder is. De effectenstaat is
driemaandelijks.
Behoudens kennisgeving door de Bank, wordt informatie over de effectenrekening beschikbaar gesteld op
het platform “Hello fins!” gedurende de looptijd van het Hello fins! contract.
De financiële instrumenten van de klant worden bewaard door of voor rekening van de Bank. Verrichtingen
in financiële instrumenten worden geboekt op het credit (aankoop/inschrijving) of debet
(verkoop/terugkoop) van de effectenrekening.
De Bank zal de klant bij opening informeren over het nummer van de effectenrekening. Zij kan hiervoor
gebruik maken van alle beschikbare communicatiemiddelen en alle kanalen waartoe de klant toegang heeft.
De Algemene Bankvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten, het Beleid
betreffende de uitvoering en verwerking van orders en het belangenconflictenbeleid van de Bank zijn van
toepassing op deze overeenkomst, voor zover er niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken. De
tariefvoorwaarden, vermeld in Bijlage 4 (Verklarende nota over de Hello fins! vergoedingen en informatie
over lasten en kosten) van het Hello fins! contract gelden voor onbepaalde duur. In aanvulling op deze nota
en in geval van beëindiging van het contract Hello fins! zullen de “Tarieven inzake de voornaamste
effectenverrichtingen” worden toegepast.
In het kader van het Hello fins! Contract wordt er eveneens een beleggersrekening geopend ,die geldt als
referentierekening voor het Hello fins! contract. Behoudens specifieke instructies aanvaard door de Bank,
worden de stortingen in kapitaal en interesten op het credit van deze beleggersrekening geboekt. Evenzo
worden in principe de kosten en taksen verbonden aan of als gevolg van het Hello fins! contract per debet
van die rekening geboekt.

Categorisering van de klant:
Niet-professionele klant
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Uitvoering buiten een handelsplatform
De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de Bank orders in financiële instrumenten uitvoert of doorgeeft aan een
derde met het oog op de uitvoering ervan buiten een handelsplatform.

Fiscale woonplaats
De klant verklaart dat zijn/haar exclusieve fiscale woonplaats zich in België bevindt. Iedere wijziging dient
zonder uitstel aan de Bank te worden meegedeeld.

Herroepingsrecht
De overeenkomst treedt onmiddellijk in werking. Bij verkoop op afstand of buiten de onderneming beschikt
de klant over een herroepingsrecht gedurende een termijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de datum
waarop de Bank het behoorlijk ondertekend Hello fins! contract ontvangt waarin de aanvraag tot opening
van de effectenrekening is inbegrepen. De eventuele herroeping doet geen afbreuk aan reeds uitgevoerde
verrichtingen.

Beëindiging
De klant kan het Hello team contacteren via 02/433.42.90 om via een opgenomen telefoongesprek de
overeenkomst te beëindigen. Daarnaast kan zowel de klant als de bank aan de andere partij de beëindiging
van de overeenkomst melden via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De effectenrekening wordt
afgesloten op de datum waarop het contract “Hello fins!” wordt beëindigd, onder voorbehoud van lopende
verrichtingen en instructies tot overdracht of vereffening van de klant.

Privacyverklaring
De Bank verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV,
beschikbaar op www.hellobank.be/nl/wettelijke-info/privacy en in alle kantoren.
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