Algemene voorwaarden “Hello bank! Choose your gift actie”
Artikel 1: Organisator
BNP Paribas Fortis NV, met zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, hierna
genaamd “BNP Paribas Fortis”, organiseert een actie waarbij nieuwe klanten een bedrag van 50 euro
cash krijgen wanneer zij een Hello of Hello4You zichtrekening openen bij Hello bank!.
Artikel 2: Deelname
De actie is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die:
a. 18 jaar of ouder zijn;
b. een woonplaats in België hebben;
c. die in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart;
d. die nog geen Hello bank! of Hello4You rekening hebben of gehad hebben.
Deelname aan de actie “Hello friends” die gestart is op 2 maart 2015 sluit de deelname aan deze
“Hello bank! Choose your gift actie” uit. Personen die de registratieprocedure via de “Hello friends”
actie zijn gestart maar hun aanvraag niet bevestigd hebben (in functie van de gebruikte
aanvraagprocedure) door de elektronische handtekening in de app Hello bank! met behulp van de
Hello of Hello4You Bankkaart en de M2 functie op de kaartlezer, of door het terugbezorgen van de
ondertekende documenten, hebben na een periode van 31 kalenderdagen te starten met de dag van
hun registratie1 als aanvrager het recht om wel deel te nemen aan deze “Hello bank! Choose your gift
actie”.
Deelname aan de actie “50€ Hello crowd!” die start op 5 april 2017 sluit de deelname aan deze
“Hello bank! Choose your gift actie” uit.
De “Hello bank! Choose your gift actie” is geldig in België.
Door het enkele feit van deelname aan de actie, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of
enige beperking, de volledige inhoud van de algemene voorwaarden, alsook elke beslissing, genomen
door BNP Paribas Fortis ter gelegenheid of in het kader van deze actie.
Elk bedrog en elke poging tot bedrog, elke vervalsing en elke inbreuk op de algemene voorwaarden
in het kader van deze actie, wordt gesanctioneerd met de onmiddellijke uitsluiting.
In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de “Hello bank! Choose your gift actie” in
hoofde van een deelnemer, behoudt BNP Paribas Fortis NV zich het recht voor om deze deelnemer,
zonder nadere opgave van redenen van deelname aan de actie uit te sluiten.
Artikel 3: Duur van de actie
1

De registratie is het moment waarop in het kader van de “Hello friends” actie een persoon via de “Hello friends” actie
website (www.hellobank.be/HelloFriendsActie) zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op de registratiepagina van
deze actie heeft ingegeven, vervolgens de sponsorcode heeft ingegeven en daarna de gegevens registreert door op “next”
te drukken op de website van de actie. Vervolgens zal hij of zij een email ontvangen met de bevestiging dat de registratie
voor de “Hello Friends” actie is gebeurd.

De actie neemt aanvang op 17/12/2018 en eindigt op 27/01/2019.
BNP Paribas Fortis behoudt zich het recht voor op elk moment de actie te verlengen, te verkorten of
te beëindigen, zonder aan wie dan ook enige vorm van schadeloosstelling te zijn verschuldigd.
Artikel 4: Bedrag die wordt toegekend
Het bedrag die toegekend wordt, is een cash overschrijving van 50 euro op de rekening van de
nieuwe klant.
Artikel 5: Werking en voorwaarden van de actie
Het bedrag zal toegekend worden indien voldaan wordt aan volgende cumulatieve voorwaarden:
- De inschrijving voor de toekenning van het bedrag gebeurt tussen 17/12/2018 en 27/01/2019
inclusief.
- De aanvraag door de nieuwe klant voor de opening van een nieuwe Hello of Hello4You
zichtrekening gebeurt tijdens de periode van 17/12/2018 tot en met 27/01/2019;
- Bovengenoemde aanvraag moet volledig ingediend en afgerond worden via:
o het elektronisch aanvraagformulier voor de opening van een rekening beschikbaar op de
website www.hellobank.be, ofwel;
o het aanvraagformulier voor de opening van een rekening beschikbaar in de app Hello bank!,
ofwel;
o de aanvraag van conversie van een BNP Paribas Fortis Pack in het gratis aanbod Hello bank!
beschikbaar in de app Hello bank!.
- De aanvraag voor de opening van een nieuwe Hello of Hello4You zichtrekening geaccepteerd is
door Hello bank!.
- De nieuwe klant zijn aanvraag bevestigd heeft ten laatste op 28/02/2019 (in functie van de
gebruikte aanvraagprocedure) door de elektronische handtekening in de app Hello bank! met
behulp van de Hello of Hello4You Bankkaart en de M2 functie op de kaartlezer, of door het
terugbezorgen van de ondertekende documenten.
- De perso(o)nen die de nieuwe Hello of Hello4You zichtrekening open(t)(en) nog geen titularis is
(zijn) of geweest is (zijn) van een andere Hello of Hello4You zichtrekening.
Het bedrag wordt toegekend voor een geopende rekening en niet per titularis. Voor de rekeningen in
co-titulariteit, zal er dus één enkel bedrag worden toegekend.
Het geschenk van de actie “Hello bank! Choose your gift actie” is niet cumuleerbaar met andere
acties van Hello bank!. Elke deelnemer kan maar recht hebben op 1 bedrag tijdens looptijd van de
actie. Wanneer een deelnemer zich meerdere keren inschrijft voor de actie zal hij/zij het bedrag van
zijn/haar eerste inschrijving ontvangen.
Artikel 6: Communicatie
De “Hello bank! Choose your gift actie” wordt gecommuniceerd door Hello bank! via
www.hellobank.be.
Daarnaast zal de actie via de Facebook en Twitter pagina’s van Hello bank!, alsook via nieuwsbrieven
bekend worden gemaakt.
Artikel 7: Algemeenheden
BNP Paribas Fortis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect,
toegebracht aan personen (deelnemers of niet-deelnemers) of aan zaken, in het kader van de
deelname aan deze actie. Dit behelst ook technische ongemakken en/of fouten in informatica
(hardware & software) die voortvloeien uit de deelname aan de actie. BNP Paribas Fortis kan niet

aansprakelijk worden gehouden indien de deelname aan de actie via de website www.hellobank.be
tijdelijk niet beschikbaar of definitief onmogelijk wordt of indien de verbinding verbroken of
onderbroken wordt.
Door het enkele feit van deelname aan de actie, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of
enige beperking, de volledige inhoud van de algemene voorwaarden, alsook elke beslissing, genomen
door BNP Paribas Fortis ter gelegenheid of in het kader van deze actie.
De nietigverklaring van één van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bedingen brengt in
geen geval de geldigheid van de andere bedingen in het gedrang.
Elke opmerking of klacht met betrekking tot het huidige reglement wordt, ten laatste 5 werkdagen
na de einddatum van de actie, opgestuurd per aangetekende brief op volgend adres: BNP Paribas
Fortis NV, Index 1QB0B, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
Artikel 8 : Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u in het kader van deze actie meedeelt worden door BNP Paribas Fortis,
met zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, verwerkt voor de goede werking van deze actie.
U hebt het recht op toegang tot en verbetering van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen, richt u
een gedateerd en ondertekend schrijven, samen met een kopie van uw identiteitskaart, aan BNP
Paribas Fortis, Data Protection and Privacy Office – 1GA4B, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze actie is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil met betrekking tot deze
actie zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.
Reglement opgesteld te Brussel, op 17/12/2018.

