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Bijzondere Voorwaarden 32D+ Account 
 

Artikel 1 – Definitie 

Onderhavige Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de rekening genaamd 32D+ Account, 
een niet-reglementeerde spaarrekening in euro, in USD of in GBP.  Deze rekening die niet geniet van 
de gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing is enkel bestemd voor rechtspersonen  

Artikel 2 – Opening van de rekening 

De opening van een 32D+ Account kan alleen plaatsvinden mits voorafgaande goedkeuring van een 
vertegenwoordiger van BNP Paribas Fortis.  

Artikel 3 – Verwijzing 

Voor alle niet uitdrukkelijk in onderhavige voorwaarden vermelde elementen gelden de van kracht 
zijnde Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis 

Artikel 4 – Toegelaten creditverrichtingen 

 Overschrijvingen vanuit een rekening van BNP Paribas Fortis 
 Overschrijvingen vanuit een rekening van een andere financiële instelling. 

Artikel 5 – Niet-toegelaten creditverrichtingen 

 Creditverrichtingen per cash of per cheque zijn niet toegestaan. 

Artikel 6 – Toegelaten debetverrichtingen 

Enkel debetverrichtingen per enkelvoudige overschrijving zijn toegestaan.  Collectieve 
overschrijvingen (1 globaal debet voor creditering van 2 of meer zichtrekeningen) zijn niet mogelijk. 

Elke debetverrichting moet minimaal 32 kalenderdagen vóór de voorziene dag van de uitvoering 
ervan  aan de bank gemeld worden.  Ingeval deze dag een zondag of een feestdag is, dan zal de 
verrichting uitgevoerd worden op de eerstvolgende bankwerkdag.  Deze  vooropzegperiode van 
minimaal 32 dagen kan in geen enkel geval ingekort worden.  Geen enkele vervroegde terugbetaling 
is dus toegestaan. 

Tot 2 bankwerkdagen vóór de uitvoeringsdatum kan de verrichting gewijzigd of geannuleerd 
worden. In geval van wijziging dan geldt de ondertekening door de laatste gebruiker als startdatum, 
waarna de vooropzegperiode van 32 dagen opnieuw ingaat. 

Indien de klant een aanvraag tot overschrijving indient waarbij de vooropzegperiode van 32 dagen 
niet in acht wordt genomen, dan zal de bank de uitvoeringsdatum van de overschrijving 
automatisch verlengen tot de 32ste kalenderdag en de verrichting uitvoeren op de 33ste kalenderdag 
na de validatie.  De klant zal via een bericht in zijn uittreksels verwittigd worden van de 
uitvoeringsdatum van de overschrijving. 

Wanneer de overschrijving moet ondertekend worden door meerdere gebruikers, dan geldt de 
ondertekening door de laatste gebruiker als startdatum voor de vooropzegperiode. 

Artikel 7 – Niet-toegelaten verrichtingen, betaalmiddelen en financiële instrumenten 

 Geen enkele verrichting in cash is toegelaten, ook  niet bij de definitieve afsluiting van de 
rekening. 

 Debetstanden of enige vorm van krediet zijn niet toegelaten op deze rekening.
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 De 32D+ rekening kan niet opgenomen worden in notional pooling of target balancing 
contracten.   
 Er kunnen geen kredietkaarten noch debetkaartcontracten verbonden worden aan deze 
rekening.  

 
Artikel 8 – Rentevergoeding  

De vergoeding van de 32D+ Account bestaat uit een rente die afzonderlijk per volumetranche wordt 
berekend.  De rente per tranche wordt uitgedrukt op jaarbasis. 
 

De rente wordt dag na dag berekend. 
De rente is niet gewaarborgd en kan dagelijks worden gewijzigd op basis van eventuele 
tariefwijzigingen. 
 

De interestvergoedingen worden berekend en gekapitaliseerd per 01.04, 01.07, 01.10 van het jaar en 
01.01 van het volgend jaar. 
 

Een overschrijving afkomstig van een andere financiële instelling genereert interest vanaf de datum 
waarop de bank de verrichting invoert in zijn boekhouding (boekingsdatum). 
 

Interne overschrijvingen : 
 Bij een overschrijving van een BNP Paribas Fortis zichtrekening naar een 32D+ Account is de 

valutadatum voor beide rekeningen gelijk aan de datum van overschrijving. 
 Bij een overschrijving van een 32D+ Account naar een BNP Paribas Fortis zichtrekening is de 

valutadatum voor beide rekeningen gelijk aan de uitvoeringsdatum van de overschrijving. 

Artikel 9 – Roerende voorheffing 

De 32D+ Account is een niet- gereglementeerde spaarrekening.  De intresten van de 32D+ Account 
zijn dus volledig onderworpen aan de roerende voorheffing. 

Artikel 10 – Tarieven en rentevoeten 

De tarieven toepasselijk op de 32D+ Account worden aan de klant door BNP Paribas Fortis 
schriftelijk meegedeeld in een persoonlijk schrijven.  
De wijzigingen van de rente en van de volumetranches worden aan de klanten eveneens schriftelijk 
meegedeeld. 

Artikel 11 – Afsluiting van de rekening 

De 32D+ Account kan slechts worden afgesloten na een vooropzegperiode van 32 dagen.   
Het eventueel resterende saldo, vermeerderd of verminderd  met respectievelijk de eventuele 
interesten of  kosten, zal na de reglementaire vooropzegperiode van 32 dagen, overgeschreven 
worden naar een rekening naar keuze van de klant. Indien er op het ogenblik van de aanvraag tot 
afsluiting van de rekening nog overschrijvingen in debet zijn die vooraf door de klant geïnitieerd 
werden,  dan zullen deze na afloop van de betrokken vooropzegperiode, eerst worden uitgevoerd 
voor zover het op dat ogenblik beschikbare saldo op de rekening toereikend is. 
Het saldo op de rekening op het ogenblik van de aanvraag tot afsluiting van de rekening kan aldus 
verschillend zijn van het uiteindelijk saldo op de rekening op het ogenblik van de afsluiting. 

Artikel 12 – Rekeningverzekering 

 
Het afsluiten van een rekeningverzekering op de 32D+ Account is niet mogelijk. 

 


