Bijlage 3 van het Hello fins! Contract

Bijzondere voorwaarden van de Beleggersrekening in het
kader van het Hello fins! Contract
Artikel 1 - Algemeen
Deze voorwaarden regelen de Beleggersrekening van BNP Paribas Fortis NV, die geopend wordt naar
aanleiding van het sluiten van een Hello fins! contract.
Behoudens kennisgeving door de Bank, wordt informatie over de Beleggersrekening beschikbaar gesteld op
het platform “Hello fins!” gedurende de looptijd van het Hello fins! contract.
De Bank zal de klant bij opening informeren over het nummer van de Beleggersrekening. Zij kan hiervoor
gebruik maken van alle beschikbare middelen en alle kanalen waartoe de klant toegang heeft.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is voorzien, wordt er verwezen naar de Algemene
Bankvoorwaarden en naar de Algemene voorwaarden inzake beleggingsdiensten, van BNP Paribas Fortis NV,
voor zover deze verenigbaar zijn met deze Bijzondere Voorwaarden.
Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden inzake beleggingsdiensten, is de (zicht)rekening, waarvan
sprake in deze voorwaarden, de Beleggersrekening.

Artikel 2 – Definitie
De Beleggersrekening is een zichtrekening waarvan het gebruik beperkt is tot de verrichtingen beschreven in
deze voorwaarden.
De referentiemunt van deze rekening is de euro.

Artikel 3 - Toegelaten verrichtingen
Creditverrichtingen
Alle creditverrichtingen door Hello fins! gebeuren in euro.
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Debet verrichtingen
Debiteringen van de Beleggersrekening zijn slechts toegelaten voor de afrekening van één van de volgende
verrichtingen:


Transfert naar een zichtrekening op naam van de titularis van de Beleggersrekening;



Betaling van de aankoopprijs of de inschrijving van een financieel instrument op naam van de
titularis van de Beleggersrekening;



Betaling van kosten en taksen verbonden aan of als gevolg van het Hello fins! Contract.

De Bank houdt zich het recht voor om over te gaan tot betaling en/of inhouding van eventuele andere
kosten en taksen verbonden aan de klantenrelatie met de Bank
Het te gelde maken van tegoeden op de Effectenrekening gebeurt via de Beleggersrekening. De vrijgave
wordt geïnitieerd via contact name met het Hello team op +32 2 433.42.90, onder andere in het kader van
een gedeeltelijke of volledige verkoop van de Hello fins! beleggingsportefeuille.
Zonder het uitdrukkelijke, schriftelijk akkoord van de bank is het voor de klant niet toegelaten om
opdrachten te geven tot debitering(en) voor andere verrichtingen. De opdrachtgever dient er dus over te
waken dat de debiteringen in overeenstemming zijn met de hierboven vermelde opsomming.
Artikel 4 - Rentevergoeding
De Beleggersrekening brengt geen creditintresten op. De tarieven en toegepaste rentevoeten van de
Beleggersrekening kunnen wijzigen en worden opgenomen in de verklarende nota: Hello fins! vergoedingen
en informatie over de lasten en kosten, beschikbaar via www.hellofins.be .
Artikel 5 - Rekeningverzekering
De Bank aanvaardt geen aanvraag voor rekeningverzekering voor de Beleggersrekening.
Artikel 6 – Privacyverklaring
De Bank verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV,
beschikbaar en in alle kantoren op https://www.hellobank.be/nl/wettelijke-info/privacy
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Artikel 7 – Beëindiging
Bij verkoop op afstand of buiten de onderneming beschikt de klant over een herroepingsrecht gedurende
een termijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de datum van ontvangst door de bank van het behoorlijk
ondertekend contract Hello fins!, waarin de aanvraag tot opening van de Beleggersrekening is inbegrepen.
De klant gaat akkoord met het onmiddellijk in werking treden van de Beleggersrekening en erkent dat een
eventuele herroeping geen afbreuk doet aan reeds uitgevoerde verrichtingen.
De Beleggersrekening wordt, onder voorbehoud van de afwikkeling van de lopende verrichtingen en
instructies tot overdracht van tegoeden, afgesloten op de datum waarop het contract “Hello fins!” wordt
beëindigd.
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 ter kennis brengen via een aangetekende brief met ontvangstbewijs.
De klant is bij beëindiging gehouden zo spoedig mogelijk instructie(s) te geven met betrekking tot de nog op
rekening geboekte tegoeden.
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