
Deze actie wordt georganiseerd door BNP Paribas Fortis, ge-
vestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3 en ingeschreven in 
het Register der Rechtspersonen te Brussel onder het nummer 
0403.199.702.

Deelname aan de actie kan door elke meerderjarige in België 
verblijvende natuurlijke persoon, die titularis of co-titularis 
is van een effectenrekening bij BNP Paribas Fortis of voor het 
einde van de actie een effectenrekening bij BNP Paribas Fortis 
opent. BNP Paribas Fortis kan geen effectenrekening openen 
voor klanten die fiscaal beschouwd worden als staatsburgers 
of residenten van de VS.

Duur van de actie
Deze actie betreft de transfer van effecten naar BNP Paribas 
Fortis die plaatsvindt tussen 2 augustus 2017 en 31 december 
2017. Voor de toepassing van deze actie wordt uitsluitend reke-
ning gehouden met de datum van de transferaanvraag gedaan 
in een kantoor van BNP Paribas Fortis, via James, in een Private 
Banking Centre of via de Private Banker/Wealth Manager van 
de klant.

De actie kan vervroegd beëindigd worden door een eenzijdige 
beslissing van BNP Paribas Fortis.

Betrokken producten
Toegelaten producten zijn aandelen, obligaties, gestructureerde 
producten, kasbons, staatsbons, deelbewijzen van Instellingen 
voor Collectieve Beleggingen ingeschreven op de lijst van de 
FSMA (beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen), trac-
kers, ETF, met een minimum tegenwaarde van 250 (tweehon-
derdvijftig) EUR per getransfereerde lijn. 

Pensioenspaarfondsen komen niet in aanmerking voor deze actie.

Elke transfert van effecten is bovendien onderworpen aan 
een voorafgaande aanvaarding door BNP Paribas Fortis. BNP 
Paribas Fortis heeft het recht de transfer van bepaalde effecten 
te weigeren (onder meer omwille van een operationele onmoge-
lijkheid om deze effecten te verwerken of omwille van wettelijke 
of reglementaire beperkingen) zonder haar beslissing tot weige-
ring te moeten motiveren.

Premie en terugbetaling van de trans-
ferkosten van effecten 
Deze actie beoogt:

 • de betaling van een bepaalde premie bij elke transfer van 
effecten van een andere bank dan BNP Paribas Fortis (met 
uitzondering van Fintro, Bank van de Post of andere entiteiten 
van de Groep BNP Paribas in binnen- en buitenland) naar een 
effectenrekening bij BNP Paribas Fortis;

 • de terugbetaling van de eventuele kosten naar aanleiding van 
de transfer van effecten.

Bedrag van de premie en waardering van de effecten

Aan de in dit reglement beschreven voorwaarden verbindt BNP 
Paribas Fortis zich ertoe om de rekening van de klant te credi-
teren met 1 % van het bedrag van de getransfereerde effecten.

Het bedrag van de premie is beperkt tot 10 000 (tienduizend) EUR 
per klant. De premie van 1 % wordt berekend op basis van:

 • in het geval van een kasbon: de nominale waarde;

 • voor alle andere effecten de valorisatie op:

 • 30/09/2017 (of laatst gekende koers): voor transferaanvra-
gen gedaan tussen 02/08/2017 en 30/09/2017

 • 30/11/2017 (of laatst gekende koers): voor transferaanvra-
gen gedaan tussen 01/10/2017 en 30/11/2017

 • 31/12/2017 (of laatst gekende koers): voor transferaanvra-
gen gedaan tussen 01/12/2017 en 31/12/2017 
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Het bedrag van de premie zal betaald worden op de zichtreke-
ningverbonden aan de effectenrekening.

De premie zal niet betaald worden voor de naar BNP Paribas 
Fortis getransfereerde effecten met een eindvervaldag voor 
31/01/2018.

Bedrag van de terugbetaalde kosten

Indien het bewijs wordt geleverd van de afrekening van de 
transferkosten verbindt BNP Paribas Fortis zich ertoe deze kos-
ten terug te betalen. Dit bewijs moet voor 28/02/2018 geleverd 
worden.

Toekenningsvoorwaarden

Deze premie en deze terugbetaling zijn voorbehouden voor in 
België verblijvende natuurlijke personen die houder of mede-
houder zijn van een effectenrekening bij BNP Paribas Fortis, en 
die tussen 2 augustus 2017 en 31 december 2017 hun effecten 
transfereren naar hun effectenrekening bij BNP Paribas Fortis.

De klant die de terugbetaling van de transferkosten wenst te 
genieten, zal bij zijn agentschap, James adviseur, Private Banker 
of Wealth Manager het bewijs moeten leveren van de kostenaf-
rekening door de bank waarbij de effecten gedeponeerd waren. 
De Bank behoudt zich het recht voor de bewijskracht van dit 
schriftelijk bewijs te beoordelen, zonder dat dit een invloed 
heeft op de te gebruiken bewijsmiddelen. Indien zij van oordeel 
is dat het schriftelijk bewijs onvoldoende bewijskracht heeft, 
behoudt BNP Paribas Fortis zich eveneens het recht voor de 
terugbetaling van de aangerekende kosten te weigeren.

Betalingsmodaliteiten
De betaling van de premie en de transferkosten gebeurt na on-
derzoek van het door de klant geleverde bewijs.

 • Het bedrag van de kosten wordt gecrediteerd, na ontvangst 
van de detailafrekening van de betaalde kosten aan de 
oorspronkelijke financiële instelling, op de zichtrekening van de 
klant bij BNP Paribas Fortis.

 • Het bedrag van de premie wordt gecrediteerd op de zichtre-
kening verbonden aan de effectenrekening van de klant bij BNP 
Paribas Fortis. 

De betaling van de premie zal gebeuren:

 • in de loop van de maand november 2017 voor de aanvragen 
ingediend tussen 02/08/17 en 30/09/17

 • in de loop van de maand januari 2018 voor de aanvragen 
ingediend tussen 01/10/17 en 30/11/17

 • in de loop van de maand februari 2018 voor de aanvragen 
ingediend tussen 01/12/17 en 31/12/17

De betaling van de transfertkosten zal gebeuren na onderzoek 
van het door de klant geleverde bewijsstuk. 

Toekomstige cashback-acties
BNP Paribas Fortis behoudt zich het recht voor om klanten die 
genoten hebben van de huidige cashback-actie uit te sluiten van 
toekomstige cashback acties, indien zou blijken dat de effecten 
ingeschreven op een effectendossier bij BNP Paribas Fortis naar 
aanleiding van de huidige actie of hun tegenwaarde nadien op-
nieuw getransfereerd werden naar een derde bank.

Algemene bepalingen
Dit reglement wordt vervolledigd door de Algemene 
Voorwaarden van de Bank, de Algemene Voorwaarden voor 
Beleggingsdiensten en door alle andere specifieke voorwaarden 
van de Bank.

De Bank behoudt zich het recht voor de looptijd aan te pas-
sen  alsook dit reglement te wijzigen wegens objectieve redenen 
(onder andere wetswijzigingen) en zal er zijn klanten van ver-
wittigen, hetzij via Easy Banking Web, via e-mail, per uittreksel, 
per boodschap op de publieke website of via geplaatste affiches 
in de kantoren van de Bank.
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