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Brussels Airlines Miles & More MasterCard – Aanvraagformulier, Hoofdkaart

4. BANKGEGEVENS

Om in aanmerking te komen voor de BCC Corporate Kaart moet u een bankrekening hebben in 
België of Luxemburg.
IBAN

BIC

Klant Sinds
D D M M J J J J

3. PROFESSIONELE GEGEVENS

Beroep
Werknemer Zelfstandige Rentenier

Werkzoekend Gepensioneerd Student

Huisvrouw/man  
Werkgever

Beroepsactiviteit (sector)

Functie

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Plaats

Land

Telefoon van uw werkgever
/

Hoelang bent u reeds werkzaam bij deze werkgever?
Jaar Maand(en)

Aantal jaren professionele ervaring
Jaar

Maandelijks bruto inkomen Overig maandelijks bruto gezinsinkomen
EUR EUR

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De heer Mevrouw
Voornaam 

Naam

Nationaliteit 

Geboortedatum
D D M M J J J J

Geboorteplaats : gemeente en land

Burgerlijke Staat
Gehuwd Samenwonend Alleenstaand

Gescheiden Weduw/weduwnaar

2. CONTACTGEGEVENS

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Plaats

Land (België uitsluitend)
B E L G I Ë

Woning
Huurder Eigenaar Inwonend bij ouders

Door de firma ter beschikking gestelde woning
Hoelang woont u reeds op het aangegeven adres?

Jaar maand(en)
Telefoon (thuis)(*)

/
Gsm-nummer (*)

/
Telefoon (kantoor) (*)

/
E-mail adres (*)

(*) Dit e-mail adres/telefoonnummer wordt gebruikt voor dienstverlening
Door het aanvinken van dit vak verklaar ik hierbij dat voormelde contactgegevens (waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot e-mail, telefoon, SMS, MMS of voicemail) niet gebruikt mogen worden door BCC Corporate NV voor 
Direct Marketing doeleinden en dat ze gebruikt zullen worden in overeenstemming met de informatiebepalingen 
zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Voornaam moeder (identificatievraag)

Andere Kaart(en)
Visa/MasterCard uitgegeven door BCC Corporate NV Andere:

Jaarlijkse Bijdrage: 90 euro

IDENTIFICATIE (INTERN GEBRUIK)

REF 1

REF 2

REF 3

MM BE 050 W NL

5. MILES & MORE LIDMAATSCHAP

Ja, ik ben Miles & More lid
Gelieve mijn Kaart te linken aan mijn bestaand Miles & More lidnummer * (15 cijfers):

* Gelieve uw bestaand Miles & More Kaartnummer in te geven zodat u bij elke aankoop mijlen kunt verdienen.

Neen, ik ben nog geen Miles & More lid, maar ik wil mij graag registreren. Door deze aanvraag 
ga ik akkoord (1) dat mijn persoonlijke gegevens nodig voor de registratie gestuurd worden 
naar Deutsche Lufthansa AG (Von Gablenz Str. 2-6, D-50679 Köln); (2) met de algemene 
voorwaarden van het Miles & More programma, zoals beschikbaar op www.miles-and-more.
com of op aanvraag bij BCC Corporate NV, en dat deze te allen tijde gewijzigd kunnen worden.

De Miles & More betaalKaarten, uitgegeven door BCC Corporate NV, laten o.a. toe mijlen te 
verzamelen op basis van het gebruik van de Kaart. Dit vereist een informatieuitwisseling tussen BCC 
Corporate NV en Brussels Airlines NV (die beroep doet op Miles & More International in Duitsland), 
die zich in wezen beperkt tot de administratie van de mijlen zonder transacties door te geven.

INSTRUCTIES !Om vertraging te voorkomen in het verwerken van deze aanvraag, gelieve toe te voegen:

Stuur uw formulier volledig ingevuld en getekend  
(Aanvraagformulier EN belangrijke informatie) ofwel
• per post: BCC Corporate NV - New Accounts - Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel
• per email: mydocuments@bcc.airplus.com

Voor vragen kan u terecht bij onze klantendienst op +32 2 205 86 60.

Voor Belgische inwoners, een kopie (recto-verso) van uw geldige Belgische identiteitskaart.
Voor alle anderen, een kopie (recto-verso) van uw geldige EU identiteitskaart of uw geldig 
internationaal paspoort.

Een kopie van uw laatste loonfiche of van uw laatste aanslagbiljet.

Een kopie van uw laatste water-, gas- of elektriciteitsrekening.

ZIE VOLGENDE BLADZIJDE
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Brussels Airlines Miles & More MasterCard – Belangrijke Informatie

RECHTSGELDIGE HANDTEKENING VAN DE KAARTAANVRAGER

Ik verklaar dat de informatie op dit aanvraagformulier waarheidsgetrouw en correct is. Ik erken hierbij tevens het 
recht van BCC Corporate NV om volledig autonoom en finaal te beslissen een Kaart al dan niet toe te kennen. 
Het contract treedt in werking na aanvaarding door BCC Corporate NV en wordt bevestigd door de activering, 
ondertekening en/of gebruik van de Kaart en elk van deze handelingen impliceert aanvaarding van de algemene 
gebruiksvoorwaarden en de hieraan gerelateerde kosten. Ik erken dat de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd 
gewijzigd kunnen worden. Ik verklaar als Hoofdkaartaanvrager voorafgaand degelijk geïnformeerd te zijn geweest 
over de belangrijkste kenmerken van de dienstverlening (zie Belangrijke Informatie) en bevestig tevens de Algemene 
Voorwaarden met referentie “GTC_BCC CONS CH” verkregen, gelezen, verstaan en goedgekeurd te hebben.
De Algemene Voorwaarden kunnen tevens opgevraagd worden op www.bcc-corporate.be in de ‘Documenten’ 
sectie. Als Hoofdkaartaanvrager verklaar en garandeer ik hoofdelijk en ondeelbaar gehouden te zijn voor de 
aangegane verbintenissen, voldoende vermogen en/of inkomen te hebben om de verbintenissen die uit deze 
overeenkomst voortvloeien te kunnen voldoen en rechtsbekwaam te zijn met betrekking tot de opgegeven rekening.

! ✍ HANDTEKENING

Datum D D M M J J J J

Identificatie BCC Corporate NV
“BCC Corporate”: BCC Corporate NV, een naamloze vennootschap, erkend als betalingsinstelling, ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen, onder nummer 0883.523.807 (RPR Brussel) en als verzekeringstussenpersoon bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
onder nummer 109178 A, met als maatschappelijke zetel Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel. BCC Corporate NV is uitgever van Visa en MasterCard 
betaalkaarten in België. Worldine NV verzorgt daarenboven de klantendienst voor voormelde Visa en MasterCard betaalkaarten. Deze informatie 
maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Kaart die u aanvraagt. Ze dient tevens ter kennisgeving van de 
integrale Algemene Voorwaarden die u kan terugvinden op www.bcc-corporate.be. De integrale Algemene Voorwaarden verbonden aan de gekozen 
Kaart kunnen tevens verkregen worden op eenvoudige telefonische aanvraag bij de BCC Corporate NV Klantendienst op +32 (0)2 205 86 60, met de 
eventueel eraan verbonden voordelen, verzekeringen en (getrouwheids)programma’s. Deze informatie (met betrekking tot de kenmerken, voorwaarden 
en modaliteiten) is slechts geldig op de datum waarop ze wordt verstrekt en kan ten allen tijde door BCC Corporate NV éénzijdig gewijzigd worden 
onder de Algemene Voorwaarden zoals bepaald in art II “Algemene bepalingen”. 

Bedenkingsrecht voor consumenten
De Kaart wordt u aangeboden door BCC Corporate NV. BCC Corporate NV behoudt zich het recht om, na ontvangst van de aanvraag de Kaart al dan 
niet toe te kennen. De weigering door BCC Corporate NV kan gebeuren op discretionaire wijze en dient niet gemotiveerd te worden. De aanvrager van 
een Kaart, beschikt over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. De consument kan dat recht kosteloos uitoefenen door dit schriftelijk mee te 
delen aan BCC Corporate NV op het adres Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel. In het geval van uitoefening van dat recht, verbindt de aanvrager er zich 
toe de Kaart te vernietigen.

Eigenschappen van het Product
De MasterCard Kaart is een betaalkaart met uitgestelde betaling met voorafbepaalde uitgavenlimiet, waarmee de Kaarthouder wereldwijd producten en 
diensten kan aankopen, geld kan opvragen aan geldautomaten en veilig op het internet aankopen kan doen. Elke maand ontvangt de Kaarthouder een 
overzicht van de uitgaven gedaan met de Kaart, voor zover er nieuwe transacties werden geboekt sinds de voorgaande uitgavenstaat.
Alle transacties uitgevoerd met de Kaart moeten betaald worden bij ontvangst van de uitgavenstaat, dat geldt als factuur. De Kaart biedt u, naast 
voormelde betaaldiensten, bijkomende voordelen en aanvullende en/of discretionaire diensten aan.

Belangrijkste kosten
Voor het gebruik van de MasterCard Kaart rekent BCC Corporate NV de volgende bijdragen aan (hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele 
tijdelijke promoties). ZIE TABEL 1
BCC Corporate NV kan gedurende bepaalde periodes promotionele tarieven aanbieden en de bijdragen wijzigen overeenkomstig de bepalingen in 
verband met Wijzigingen zoals opgenomen in art VII “Bijdragen, kosten en wisselkoersen” van de Algemene Voorwaarden.

Betaalmogelijkheden
Uw betaling aan BCC Corporate NV kan worden voldaan ofwel via maandelijkse bankdomiciliëring ofwel via rekeningoverschrijving.

Geldigheidsduur van de informatie 
BCC Corporate NV behoudt zich het recht om bovenvermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten op elk moment te wijzigen. Tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie met betrekking tot de kenmerken, voorwaarden en modaliteiten slechts geldig op de datum waarop ze 
wordt verstrekt. 

Opzeggingsrecht door de klant
De Kaarthouder kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen, via een schriftelijke aanvraag gedateerd en ondertekend 
gericht aan BCC Corporate NV op het adres Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel. De beëindiging van de overeenkomst door de Hoofdkaarthouder, 
impliceert de betaling van de totaliteit van de verschuldigde bedragen. Daarnaast vereist ze de vernietiging of de teruggave aan BCC Corporate NV van 
alle Kaarten verbonden aan de Kaartrekening. BCC Corporate NV zal de Kaartrekening maar sluiten eens de Kaarthouder alle bedragen heeft betaald 
die hij/zij verschuldigd is aan BCC Corporate NV.

Talen
Deze informatie en het aanvraagformulier zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. BCC Corporate NV verbindt zich ertoe met u te 
communiceren in de taal die u heeft opgegeven op het moment dat uw overeenkomst werd afgesloten.

Toepasselijk recht – bevoegdheid
Op deze overeenkomst, is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Bescherming en verzekeringen gekoppeld aan de MasterCard Kaart
In de MasterCard Card zijn volgende beschermingsregeling en verzekeringsdekkingen begrepen (zie de polis voor de concrete voorwaarden).
Zij vloeien voort uit overeenkomsten van BCC Corporate NV met de respectievelijke verzekeraars. ZIE TABEL 2.

Duurtijd van de aangeboden dienst
Dit is een overeenkomst van onbepaalde duur en kan door de Hoofdkaarthouder ten allen tijde worden opgezegd mits een opzegperiode van 1 maand. 
BCC Corporate NV kan de overeenkomst opzeggen mits een opzegperiode van 2 maanden.

Klachten en contact opnemen
Zonder afbreuk te doen aan verhaal voor de rechtbank kan de Kaarthouder eventuele klachten (schriftelijk) richten aan
1. BCC Corporate NV – Klantendienst, Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel
2. Indien de Kaarthouder geen bevredigend antwoord op zijn klacht bij BCC Corporate NV heeft gekregen, kan hij een beroep doen op:
Klachten i.v.m. betalingsdiensten:
• Ombudsfin 

Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel, Fax : +32 (0) 2 545 77 79 
 Email : ombudsman@ombudsfin.be
 http://ombudsfin.be/ 
• FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie 

Algemene Directie Controle en Bemiddeling
 Front Office - NGIII, Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel, Fax: +32 (0) 2 277 54 52
 e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be
 http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/

Klachten i.v.m. verzekeringsproducten:
• Ombudsman van de verzekeringen 

de Meeûssquare 35, 1000 Brussel Fax: +32 (2) 547 59 75
http://www.ombudsman.as/nl/complaint/form.asp

Zorgplicht
BCC Corporate NV geeft inlichtingen over de verzekeringsproducten die gelinkt zijn aan de Kaart, met name of bepaalde risico’s al dan niet gedekt 
worden. Voor een overzicht van de verzekeringsproducten en de geldende Algemene Voorwaarden verzekeringen kan de Aanvrager terecht op  
www.bcccorporate.be (ref. ITC_BCCC CONS CH BAIR, ITC_BCCC CONS CH BAIR BUS) of bij de klantendienst. De Aanvrager erkent hierbij op 
een ethische, onbevooroordeelde, professionele en volledige manier geïnformeerd te zijn geweest over de voornaamste kenmerken van het 
verzekeringsproduct, inclusief de hieraan verbonden voor- en nadelen. Voor de optionele dekkingen, erkent de Aanvrager dat BCC Corporate NV en/
of haar aangestelden de nodige inspanningen geleverd hebben om na te gaan dat of deze voldoen aan de werkelijke behoeften van de Aanvrager. 
BCC Corporate NV zal te allen tijde streven om het meest geschikte product/dienst te leveren aan haar klanten maar kan niet uitsluiten dat een klant 
alsnog bewust kiest voor onder- of oververzekering.  
De verzekeringsproducten, die verbonden zijn aan een type Kaart, worden aangeboden door volgende verzekeringsmaatschappij: AIG Europe Limited 
(Belgisch bijkantoor). BCC Corporate NV kan te allen tijde beslissen een andere verzekeringsmaatschappij te kiezen.

Belangenvermenging
BCC Corporate NV is steeds op zoek naar de beste verzekeringsproducten voor haar klanten. BCC Corporate NV bevestigt hierbij dat ze 
geen rechtstreekse of onrechtstreekse disproportionele voordelen ten nadele van de Kaarthouder haalt bij het al dan niet aanbieden van 
verzekeringsproducten gelinkt aan haar betaalkaarten. De personen die in contact staan met de klanten van BCC Corporate NV hebben geen 
financiële of andere belangen wanneer ze Kaarten aanbieden waaraan verzekeringsproducten gelinkt zijn of wanneer ze hierover advies verlenen, 
buiten gebeurlijke normale marktconforme commissies. Indien vermoed wordt dat er sprake is van belangenvermenging bij BCC Corporate NV of 
bij haar aangestelden kan hiervan melding gemaakt worden bij de Klantendienst. U kan tevens ons beleid met betrekking tot het vermijden van 
belangenvermengingen verkrijgen d.m.v. een schriftelijke aanvraag aan BCC Corporate NV - Klantendienst, Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van dit aanvraagformulier is BCC Corporate NV, Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel.  
Ongeacht de toekenning door BCC Corporate NV van een Kaart, zullen alle persoonsgegevens die via dit aanvraagformulier overgemaakt worden, 
gebruikt worden voor de volgende doeleinden: de beoordeling van de aanvraag incl. wettelijk verplichte onderzoeken, reclame en direct marketing (ook 
via elektronische post) door BCC Corporate NV. De aanvrager geeft zijn toestemming voor de verwerking van de meegedeelde gegevens voor de hier, 
in de algemene privacyverklaring van BCC Corporate NV en in de Algemene Voorwaarden, vermelde doeleinden. Op basis van de privacywet heeft de 
aanvrager als betrokkene een recht van toegang en een recht tot verbetering, evenals een recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking 
die gericht is op direct marketing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.privacycommission.be. De aanvrager kan deze rechten 
uitoefenen via een schriftelijke aanvraag gedateerd, ondertekend en vergezeld van een copie van haar/zijn identiteitskaart (voor- en achterzijde) te 
richten aan BCC Corporate NV (Head of Compliance), Keizerinlaan 66 B-1000 Brussel. 

TABEL 2 / BESCHERMING EN VERZEKERINGEN (*)
Naam Gedekt risico (in grote lijnen) Dekking
Aankoopgarantie Diefstal met inbraak of geweld en accidentele schade van uw aankopen met de Kaart Geldig voor 90 dagen en tot 2.000 euro per schadegeval en per jaar
Verzekering levering internetaankopen Niet-conforme of niet-tijdige leveringen bij internetaankopen Tot 1.000 euro per schadegeval en per jaar 
Beste Prijsgarantie Terugbetaling van het prijsverschil indien uw aankopen elders in het land goedkoper aangeboden worden Geldig voor 30 dagen en tot 1.000 euro per jaar
Diefstal Lederwaren Diefstal met inbraak of geweld van uw portefeuille of handtas Tot 300 euro per jaar

Reisverzekering

Annulatie of onderbreking van een reis die voor tenminste 75% betaald is met de Kaart in geval van ziekte, ongeval, 
overlijden of ernstige materiële schade Tot 5.000 euro per reis/gezin/jaar

Vertraagde bagage op lijnvlucht voor tenminste 75% betaald met de Kaart Tot 250 euro per schadegeval voor 4 uur vertraging, tot max. 500 euro per schadegeval voor 48 uur 
vertraging, voor dringende en noodzakelijke aankopen

Vertraging op lijnvlucht voor tenminste 75% betaald met de Kaart Tot 2.500 euro per reis voor redelijke, gemaakte kosten van verfrissingen, maaltijden, hotel , ...
Gemiste verbinding bij lijnvlucht voor tenminste 75% betaald met de Kaart Tot 200 euro per reis voor redelijke uitgaven aan verfrissingen, maaltijden, hotel , ...
Verlies, diefstal of beschadiging van bagage bij een lijnvlucht voor tenminste 75% betaald met de Kaart Tot 750 euro per schadegeval
‘Herwaardering van de vervoersbewijzen, voor tenminste 75% betaald met de Kaart, bij uitstel, afstel, overboeking of gemiste 
verbindingsvlucht, zonder een door de vervoerder voorgesteld alternatief binnen de 4 uur Bijkomende boekingskosten voor vervoersbewijzen tot 2.500 euro

Reisongevallenverzekering Overlijden of blijvende invaliditeit bij ongeval met openbare vervoersmiddelen, waarbij de reis met de Kaart werd betaald Tot 250.000 euro

TABEL 1 / KOSTEN

Jaarlijkse bijdrage Er is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor het gebruik van de Kaart (90 euro per jaar/per kaart & 30 euro per jaar/per bijkomende kaart). Deze bijdrage wordt aangerekend voor elk inschrijvingsjaar en wordt aan de Kaartrekening toegerekend 
op datum van de eerste uitgavenstaat en de uitgavenstaat die volgt op elke verjaardag van de inschrijving. Een inschrijvingsjaar begint op de verjaardag van de Kaart en eindigt op de dag vóór de komende verjaardag van de Kaart. 

Laattijdige betaling In het geval van laattijdige betaling, rekenen wij een nalatigheidsinterest aan van 1,95% per maand toegepast op de verschuldigde bedragen en in functie van het aantal dagen laattijdigheid. Wij rekenen ook administratiekosten van 7,5 
euro aan voor de opvolging van de laattijdige betaling. Bij elke maandelijkse uitgavenstaat wordt het totale verschuldigde bedrag (inclusief eventuele kosten, indien van toepassing) vermeerderd met de vervallen nalatigheidsintresten 
waarop, bij laattijdige betaling, wederom nalatigheidsintresten worden aangerekend. Deze worden automatisch toegepast, zonder voorafgaande kennisgeving. 

Vergoedingen bij transacties in vreemde valuta Indien U met de Kaart transacties verricht in een andere munt dan de euro, rekent BCC Corporate NV een wisselkoers aan en een toeslag van 2,5%. Betalingen in vreemde valuta worden omgerekend in euro op de datum van verwerking 
(welke kan verschillen van de transactiedatum, en waarbij schommelingen aanzienlijk kunnen zijn). De wisselkoers wordt door ons bepaald op basis van de officieel gepubliceerde wisselkoers van de Europese Centrale Bank op de 
werkdag voorafgaand aan de dag dat de transactie wordt verwerkt. Wijzigingen in de koers worden onmiddellijk en zonder kennisgeving toegepast. Indien de Transactiebedragen door derden worden omgerekend voordat ze aan ons 
worden doorgegeven, zullen eventuele omrekeningen die door die derden worden gemaakt gebeuren, tegen koersen die door hen werden vastgesteld en is het mogelijk dat deze een commissie bevatten die door hen werd bepaald. 

Voornaamste risico’s verbonden aan het betalingsproduct In geval van diefstal, verlies of het onrechtmatige gebruik van de Kaart is de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder beperkt tot 150 euro voor niet-gemachtigde betalingstransacties die werden verricht voordat de melding werd gedaan.

(*) Onder voorbehoud van de Algemene Voorwaarden
De informatie vermeld in TABEL 2 is louter van commerciële aard en heeft als enig doel om algemene informatie te verschaffen met betrekking tot de diensten en producten die hierbij beschreven worden. Ofschoon deze informatie met de grootste zorg en te goeder trouw werd samengesteld op de datum hierin 
vermeld, heeft deze niet als bedoeling om volledig te zijn en doet deze geen afbreuk aan mogelijke wijzigingen aan de hierin vermelde diensten en producten.

De Brussels Airlines Miles & More MasterCard Kaart biedt u betalingsfaciliteiten, aantrekkelijke voordelen, service en diensten. Als alternatief kan u ook de basis betaalkaart (de MasterCard Basic Kaart, voor meer informatie:  http://www.bcc-corporate.
be/mastercardgold/nl) uit ons gamma aanvragen. Met deze Kaart beschikt u uitsluitend over de betalingsfaciliteiten, zonder de extra voordelen van de Brussels Airlines Miles & More MasterCard Kaart. U kan uw Kaart op elk moment inruilen voor een 
MasterCard Basic Kaart zonder enige bijkomende kosten.
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Aanvraagformulier, Bijkomende Kaart(en)

3. BIJKOMENDE KAART 2

De heer Mevrouw

Voornaam 

Naam

Nationaliteit

Geboortedatum (Kaartaanvrager moet 18 jaar of ouder zijn)
D D M M J J J J

Geboorteplaats

Relatie met de Hoofdkaarthouder (Samenwonend / echtgeno(o)t(e) / familielid 2de graad)

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Gemeente

Land

Ik verklaar dat de informatie op deze aanvraag waarheidsgetrouw en correct is. Ik machtig BCC Corporate NV deze 
informatie te allen tijde te verifiëren, ook bij hiertoe bevoegde derden. Ik machtig BCC Corporate NV mijn gegevens 
te verwerken en te controleren (incl. bij derden) voor de hierna vermelde doeleinden: behandelen van de aanvraag, 
beheren van de klantenrelatie (Kaart, voordelen, verzekeringen, Miles & More, enz.) voldoen aan wettelijke 
vereisten, fraudebestrijding, segmentering, profilering en risicomanagement van haar klanten, en, voor zover ik me 
hiertegen niet uitdrukkelijk heb verzet, direct marketing. BCC Corporate NV treedt hierbij op als verantwoordelijke 
van de verwerking. Ik aanvaard dat BCC Corporate NV op autonome en definitieve wijze beslist om een kaart al dan 
niet uit te geven. Het contract treedt in werking na aanvaarding door BCC Corporate NV en wordt bevestigd door de 
activering, ondertekening en/of gebruik van de Kaart en elk van deze handelingen impliceert aanvaarding van de 
Algemene Voorwaarden en de hieraan gerelateerde kosten.
Als Aanvrager van een Bijkomende Kaartmachtig ik hierbij de Hoofdkaarthouder om mij te vertegenwoordigen in 
alle handelingen die betrekking hebben op de Bijkomende Kaart(en).

✍ HANDTEKENING

Datum

D D M M J J J J

2. BIJKOMENDE KAART 1

De heer Mevrouw

Voornaam 

Naam

Nationaliteit

Geboortedatum (Kaartaanvrager moet 18 jaar of ouder zijn)
D D M M J J J J

Geboorteplaats

Relatie met de Hoofdkaarthouder (Samenwonend / echtgeno(o)t(e) / familielid 2de graad)

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Gemeente

Land

Ik verklaar dat de informatie op deze aanvraag waarheidsgetrouw en correct is. Ik machtig BCC Corporate NV deze 
informatie te allen tijde te verifiëren, ook bij hiertoe bevoegde derden. Ik machtig BCC Corporate NV mijn gegevens 
te verwerken en te controleren (incl. bij derden) voor de hierna vermelde doeleinden: behandelen van de aanvraag, 
beheren van de klantenrelatie (Kaart, voordelen, verzekeringen, Miles & More, enz.) voldoen aan wettelijke 
vereisten, fraudebestrijding, segmentering, profilering en risicomanagement van haar klanten, en, voor zover ik me 
hiertegen niet uitdrukkelijk heb verzet, direct marketing. BCC Corporate NV treedt hierbij op als verantwoordelijke 
van de verwerking. Ik aanvaard dat BCC Corporate NV op autonome en definitieve wijze beslist om een kaart al dan 
niet uit te geven. Het contract treedt in werking na aanvaarding door BCC Corporate NV en wordt bevestigd door de 
activering, ondertekening en/of gebruik van de Kaart en elk van deze handelingen impliceert aanvaarding van de 
Algemene Voorwaarden en de hieraan gerelateerde kosten.
Als Aanvrager van een Bijkomende Kaartmachtig ik hierbij de Hoofdkaarthouder om mij te vertegenwoordigen in 
alle handelingen die betrekking hebben op de Bijkomende Kaart(en).

✍ HANDTEKENING

Datum

D D M M J J J J

1. HOOFDKAART

De heer Mevrouw ✍ HANDTEKENING

Voornaam 

Naam

Datum

D D M M J J J J

INSTRUCTIES !Om vertraging te voorkomen in het verwerken van deze aanvraag, gelieve toe te voegen:

Stuur uw formulier volledig ingevuld en getekend ofwel:
• per post: BCC Corporate NV - New Accounts - Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel
• per email: mydocuments@bcc.airplus.com

Voor vragen kan u terecht bij onze klantendienst op +32 2 205 86 60.

Voor elke aanvrager van een Bijkomende Kaart:
Voor Belgische inwoners, een kopie (recto-verso) van uw geldige Belgische identiteitskaart.
Voor alle anderen, een kopie (recto-verso) van uw geldige EU identiteitskaart of uw geldig 
internationaal paspoort.
Als het adres verschillend is van de aanvrager van de Hoofdkaart:
een kopie van de laatste water-, gas- of elektriciteitsrekening voor elke aanvrager van een 
Bijkomende Kaart.



BC
C_

CO
NS

_M
C_

BA
_M

M_
AP

P_
V2

_N
L

VU: Michael Fürer, BCC Corporate NV, Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel, KBO/BTW 0883.523.807 - RPR Brussel

Pagina 4 van 4

SEPA Europees domiciliëringsmandaat - CORE
Terugkerende invordering

1. REFERENTIE

Als u nog geen BCC Related Kaart heeft, zal BCC Corporate NV deze gegevens invullen.

Klantreferentie C H

Mandaatreferentie

Uw klant- en mandaatreferentie worden u meegedeeld op uw maandelijks(e) afschrift(en).

2. GEGEVENS

De heer Mevrouw
Voornaam van de rekeninghouder

Naam van de rekeninghouder

Straat

Huisnummer Bus Postcode

Gemeente

Land

Door ondertekening van dit maandaatformulier geeft u toestemming aan BCC Corporate NV een 
opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een 
bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van BCC Corporate NV, voor de 
terugkerende invordering van uw rekeninguittreksel van uw Visa/MasterCard Kaart.

IBAN

BIC

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. 
Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van 
uw rekening worden ingediend.

✍ HANDTEKENING

Datum
D D M M J J J J

Plaats

BCC Corporate NV SEPA Schuldeisersidentificatie: BE44ZZZ0883523807
Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel, België

! INSTRUCTIES

Stuur uw formulier volledig ingevuld en getekend ofwel:
• per post: BCC Corporate NV, Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel
• per email: mydocuments@bcc.airplus.com

Voor vragen kan u terecht bij onze klantendienst op +32 2 205 86 60.
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Algemene voorwaarden voor particulieren van Kaarten uitgegeven door BCC Corporate

I. Definities 

Aanvullende Diensten: diensten verleend door BCCC naast de Diensten vermeld in artikel IV, Gebruik van de Kaart: Voordelen 
van de Kaart en Aanvullende Diensten en waarvoor de Kaarthouder een afzonderlijke overeenkomst heeft afgesloten met BCCC;
Aanvraagformulier: Het formulier voor de aanvraag van de Kaart, ingevuld door de Kaarthouder;
BCCC betekent BCC Corporate NV, met maatschappelijke zetel op het adres Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel, R.P.R. 
0883.523.807, geregistreerd bij de Belgische Nationale Bank als betalingsdienstaanbieder en geregistreerd bij de FSMA als 
verzekeringstussenpersoon in de categorie verzekeringsmakelaar met nummer 109178 A;
Betaalkaart: een Kaart waarmee de Kaarthouder goederen en/of diensten kan aankopen en op een latere datum kan betalen. Om alle 
twijfel weg te nemen: de Kaart is geen kredietkaart;
Betalingsdiensten: alle betalingen en betalingsdiensten en eventuele bijbehorende diensten die via het gebruik van de Kaartrekening 
en/of Kaart ter beschikking van de Kaarthouder staan;
Bijdrage : alle bijdragen die door de Kaarthouder moeten worden betaald;
Bijkomende Kaart: een bijkomende kaart die aan iemand wordt uitgereikt in de periode volgend op de geslaagde registratie van 
een Kaartrekening;
Duurzame drager: elk middel waarmee de ontvanger in staat wordt gesteld om informatie die persoonlijk aan hem/haar is gericht, op 
te slaan op een manier waarop het mogelijk is om de informatie later te raadplegen gedurende een periode die gepast is voor het doel 
van de informatie en waarmee het mogelijk is om de opgeslagen informatie ongewijzigd te reproduceren;
EER: Europese Economische Ruimte: omvat drie lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen) en 28 lidstaten van de Europese Unie (EU);
Discretionaire diensten: diensten die worden verschaft naast de Diensten beschreven in artikel IV Gebruik van de Kaart waarbij de 
Kaarthouder zich moet houden aan een afzonderlijke overeenkomst met een derde partij;
Handelaar: een bedrijf, firma of andere organisatie dat/die Visa- of MasterCard-kaarten aanvaard als betaalmiddel voor goederen 
en/of diensten;
Hoofdkaarthouder: de persoon aan wie de Betalingsdiensten worden verleend door BCCC en die wettelijk en financieel aansprakelijk is:
Houder van de Bijkomende Kaart: een persoon die houder is van een Bijkomende Kaart die is gekoppeld aan een Kaartrekening;
Kaart: de Betaalkaart die BCCC verstrekt met als doel toegang te krijgen tot de Kaartrekening om goederen en/of diensten aan te 
kopen;
Kaarthouder: de persoon die met succes een Betalingsdienst heeft aangevraagd en aan wie ten minste één Kaart werd uitgereikt 
door BCCC;
Kaartrekening: een rekening aangehouden door BCCC met als doel het mogelijk maken van Transacties;
Overeenkomst: deze Overeenkomst van onbepaalde duur tussen de Kaarthouder en BCCC, waarin deze algemene voorwaarden 
geïntegreerd zijn, en die op enig moment kan worden aangepast samen met het Aanvraagformulier zoals ingevuld door de aanvrager;
Pincode: Persoonlijk identificatienummer, een cijfercode die wordt gebruikt om Transacties op de Kaart goed te keuren;
Transacties: de uitvoering of de poging tot uitvoering van: (i) een betaling, of een aankoop van goederen of services bij een Handelaar, 
waarbij de betaling volledig of gedeeltelijk wordt gedaan met behulp van de Betalingsdiensten, ook wanneer de betaling via het 
internet, per telefoon of postorder wordt verricht of (ii) een geldopname via een bankautomaat of bank met behulp van de Kaart, als die 
mogelijkheid er is, en eventuele transactiekosten die door BCCC of een derde worden aangerekend in verband met de geldopname;
Vervangende Kaart: een nieuwe Kaart of een Kaart ter vervanging van een andere Kaart die door BCCC aan de Kaarthouder wordt 
uitgereikt;
Verzuim: In de volgende gevallen is sprake van verzuim in de context van deze Overeenkomst:

1. De Kaarthouder doet geen betaling wanneer de betaling moet worden gedaan; 
2. De Kaarthouder heeft een of meer uitgavenlimieten overschreden, indien van toepassing; 
3. Een betaling of automatische incasso wordt geweigerd of kan niet worden verwerkt; 
4. De Kaarthouder geeft BCCC valse, misleidende of frauduleuze informatie door; 
5. De Kaarthouder houdt zich niet aan een of meer voorwaarden van de Overeenkomst; 
6. Er wordt een insolventieprocedure geopend met betrekking tot de Kaarthouder; 
7. BCCC denkt dat de Kaarthouder zijn/haar schulden niet kan of wil afbetalen; 
8. De Kaarthouder overlijdt of wordt wettelijk wilsonbekwaam verklaard; 
9. BCCC verneemt dat de Kaarthouder of een bevoegde gebruiker de Kaart gebruikt voor illegale of frauduleuze doelen;

Wachtwoord: een reeks persoonlijke codes die door Klanten werden geselecteerd om toegang te krijgen tot hun Betalingsdiensten;
Worldline: betekent Worldline NV (Bank Card Company), Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel, dat de Visa- en MasterCard-
Transacties van BCCC beheert en vorderingen verwerkt.

II. Algemene bepalingen

Aanvaarden van de Algemene voorwaarden
Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Kaart en de Kaartrekening. De Kaart geeft toegang tot de Kaartrekening 
en eventuele kaartvoordelen die worden verschaft met betrekking tot de Kaart. De Kaart moet gescheiden worden gezien van de 
Kaartrekening. Door de Kaart te gebruiken, herbevestigt de Kaarthouder dat hij/zij deze Algemene voorwaarden heeft gelezen, 
begrepen en aanvaard. Deze Overeenkomst is van onbepaalde duur. Ze blijft geldig tot BCCC of de Kaarthouder de Kaartrekening 
stopzetten conform deze Overeenkomst.  

Een exemplaar van de geldende Algemene voorwaarden kan geraadpleegd en gedownload worden via www.bcc-corporate.be. Een 
gratis exemplaar op papier kan aangevraagd worden door contact op te nemen met de Klantendienst.
De Kaarthouder bevestigt dat hij/zij een schriftelijk exemplaar in leesbare vorm van de Overeenkomst en van alle noodzakelijke 
elementen ervan heeft ontvangen voordat deze Overeenkomst werd afgesloten. De Kaarthouder bevestigt ook dat hij/zij voldoende 
tijd heeft gekregen om de inhoud van de Overeenkomst te onderzoeken, te begrijpen en ermee in te stemmen voordat deze 
Overeenkomst werd afgesloten.
Om alle twijfel weg te nemen: wanneer de Kaarthouder heeft gekozen voor de Aanvullende Diensten die door BCCC worden verschaft 
of voor Discretionaire diensten die door derde partijen worden verschaft, moet hij/zij de afzonderlijke Algemene voorwaarden lezen 
die van toepassing zijn op dergelijke Aanvullende Diensten en/of Discretionaire diensten.

Aanpassingen aan de Overeenkomst
De Kaarthouder wordt via een kennisgeving bij een uitgavenstaat, via een gewone brief verzonden per post of via een ander 
Duurzame Drager die ter beschikking staat en kan worden geraadpleegd door de Kaarthouder op de hoogte gebracht van eventuele 
aanpassingen aan deze Overeenkomst. Die informatie zal ten minste twee maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
aanpassingen worden verschaft.
Naast het verschaffen van de informatie die in de bovenstaande paragraaf wordt beschreven, zal BCCC de Kaarthouder ook inlichten 
dat hij/zij over een bepaalde periode beschikt, ten minste twee maanden, waarin hij/zij de Overeenkomst kosteloos mag beëindigen, 
en dat als de Kaarthouder de Overeenkomst niet binnen die periode beëindigt, ervan uit zal worden gegaan dat hij/zij instemt met de 
aangepaste Overeenkomst.

Beëindiging van de Overeenkomst
De Kaarthouder kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door BCCC te bellen of te schrijven, mits een opzeggingstermijn 
van één (1) maand. De Kaarthouder moet zijn/haar aanvraag tot beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk overmaken aan de 
Klantendienst. BCCC kan de overeenkomst beëindigen zonder dat een uitleg nodig is door de Kaarthouder daarvan in te lichten mits 
een schriftelijke opzeggingstermijn van twee (2) maanden. BCCC zal zich altijd aan eventuele wettelijke bepalingen houden i.v.m 
kennisgeving aan de Kaarthouder voordat de Overeenkomst wordt beëindigd. 

De Overeenkomst wordt pas beëindigd nadat de Kaarthouder alle bedragen heeft betaald die hij/zij aan BCCC verschuldigd is. Tot 
die tijd blijven alle voorwaarden van de Overeenkomst geldig (met inbegrip van het recht van BCCC om de voorwaarden van de 
Overeenkomst te wijzigen), maar de Kaarthouder is niet gerechtigd om de Kaartrekening te gebruiken om Transacties te verrichten en 
hij/zij heeft geen recht op eventuele voordelen die ermee gekoppeld zijn. 

Wanneer een van beide partijen de Overeenkomst beëindigt, moet de Kaarthouder: 
• op verzoek alle bedragen betalen die hij/zij verschuldigd is op de Kaartrekening, ook de bedragen die nog niet werden aangerekend; 
• alle Kaarten vernietigen en stoppen met het gebruik van de Kaartrekening; en 
• alle Handelaars inlichten dat zij geen verdere Transacties mogen aanrekenen via de Kaartrekening. 

De Bijdragen die periodiek worden aangerekend conform deze Overeenkomst, moeten alleen pro rata temporis worden betaald 
door de Kaarthouder tot het contract wordt beëindigd. Indien vooraf kosten worden betaald, zullen die pro rata temporis worden 
terugbetaald. 
 
Eventuele positieve saldi op de Kaartrekening worden aan de Hoofdrekeninghouder terugbetaald tot de Overeenkomst wordt 
beëindigd.

Indien de Betalingsdienst op afstand werd aangeschaft, heeft de Kaarthouder het recht om deze Overeenkomst binnen de 14 
kalenderdagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst werd afgesloten kosteloos te beëindigen zonder een reden op te geven. 
Kaarthouders die dit herroepingsrecht niet uitoefenen, blijven permanent gebonden aan de bepalingen van de Overeenkomst. De 
Kaarthouder blijft aansprakelijk voor alle Transacties verricht via de Rekening. 

III. Toekenning van de Kaart en de Pincode

Toekenning van de Kaart
BCCC beslist vrij over de toekenning van Kaarten en behoudt zich het recht voor om de toekenning van een Kaart om om het even 
welke reden te weigeren.  

De Kaart mag enkel worden gebruikt door de Kaarthouder. De Kaart wordt uitsluitend uitgegeven aan een natuurlijke persoon en mag 
niet worden doorgegeven aan derde partijen. De Kaart is en blijft eigendom van BCCC. De Kaart wordt via de gewone post naar de 
Kaarthouder verzonden. Voordat de Kaarthouder de Kaart kan gebruiken, moet hij/zij de Kaart activeren conform de instructies die 
bij de Kaart werden meegeleverd. BCCC draagt het risico voor het verzenden van de Kaart en/of elk middel (Pincode enz.) dat er het 
gebruik van toelaat. Zodra de Kaart door de Kaarthouder wordt ontvangen, is de Kaarthouder aansprakelijk voor alle verplichtingen 

en vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik ervan, conform de bepalingen van de Overeenkomst. Bij ontvangst van de Kaart 
moet de Kaarthouder met onuitwisbare inkt zijn/haar handtekening zetten op de handtekeningstrook op de achterzijde van de Kaart. 
Het bewijs van verzending en/of ontvangst van de Kaart valt onder de verantwoordelijkheid van BCCC.

Toekenning van de Pincode
Een verzegelde envelop met daarin de Pincode waarmee hij/zij de Kaart kan gebruiken wordt per post verzonden naar het adres dat 
door de Kaarthouder werd doorgegeven. Wanneer de Kaarthouder de Pincode van buiten heeft geleerd, moet hij/zij het document 
met de Pincode vernietigen. De Pincode kan door de Kaarthouder, volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid, worden gewijzigd.

Bijkomende Kaarten
Op verzoek van de Hoofdkaarthouder is het mogelijk dat BCCC Kaarten toekent aan Bijkomende Kaarthouders. Bijkomende 
Kaarthouders hebben geen Kaartrekening bij BCCC, maar ze kunnen de Kaartrekening van de Hoofdkaarthouder gebruiken conform 
de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

BCCC kan het aantal Bijkomende Kaarthouders dat is toegestaan voor de Kaartrekening beperken. 
De Hoofdkaarthouder is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Kaartrekening door Bijkomende Kaarthouders en iedereen waaraan 
hij/zij de toestemming geeft om de Kaartrekening te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de Hoofdkaarthouder om te zorgen 
dat Bijkomende Kaarthouders zich houden aan deze Overeenkomst, in het bijzonder waar die betrekking heeft op het gebruik of het 
omgaan met de Kaart of het goedkeuren van Transacties. Het is de verantwoordelijkheid van de Hoofdkaarthouder om de Houder 
van een Bijkomende Kaart in te lichten over wijzigingen aan deze Overeenkomst. De Hoofdkaarthouder draagt de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor alle Transacties, kosten voor geldopnames en andere kosten die worden uitgevoerd op een Bijkomende 
Kaart. 

Het gebruik van een Bijkomende Kaart wordt beschouwd als bevestiging dat de Houder van een Bijkomende Kaartdeze Overeenkomst 
naleeft. Indien de Hoofdkaarthouder het recht van een Houder van een Bijkomende Kaart om gebruik te maken van de Kaartrekening 
wil annuleren (en zijn/haar Kaart wil annuleren), dan moet hij/zij BCCC daarvan inlichten. De Houder van een Bijkomende Kaart is dan 
met onmiddellijke ingang niet langer in staat om Transacties uit te voeren. 

Vernieuwing van de Kaart
Op de Kaart staat een vervaldag gedrukt. De Kaarthouder zal vóór het verstrijken van de geldigheidsperiode van de Kaart automatisch 
een nieuwe Kaart ontvangen, behalve indien de Kaarthouder of BCCC deze Overeenkomst heeft beëindigd. De Kaarthouder mag 
geen vervallen Kaarten gebruiken en moet alle vervallen Kaarten zo vernietigen, dat ze niet langer kunnen worden gebruikt.

IV. Gebruik van de Kaart

Betalingen
De Kaarthouder mag de Kaart conform deze Overeenkomst gebruiken om goederen en diensten te betalen die werden verstrekt door 
Handelaars die de Kaart accepteren. Indien toegestaan door de Handelaar mag de Kaarthouder de verworven goederen of diensten 
die met de Kaart betaald werden, terugbezorgen en een creditering ontvangen op de Kaartrekening. 

Domiciliëring
De Kaarthouder kan BCCC machtigen om een regeling voor terugkerende betalingen op te zetten bij een geselecteerde Handelaar. 
Bij domiciliëringen is het de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder om eventuele kosten te betalen die verschuldigd zijn aan de 
Handelaar. 

De Kaarthouder kan de Handelaar machtigen om op regelmatige tijdstippen de betaling van goederen en/of diensten te verkrijgen via 
de Kaartrekening (hierna Domiciliëringen genoemd). Om eventuele mogelijke onderbrekingen van de Domicilëringen en de levering 
van goederen en/of diensten door de Handelaar te vermijden in geval van een Vervangende Kaart of een geannuleerde Kaart, blijft 
het de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder om te zorgen dat de Handelaar beschikt over de actuele informatie betreffende de 
Domiciliëringen. BCCC verschaft geen informatie betreffende een Vervangende Kaart (bijvoorbeeld Kaartnummer en vervaldatum) 
aan de Handelaar, maar in bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat Domiciliëringen zonder voorafgaande kennisgeving 
automatisch worden aangerekend op een Vervangende Kaart. 

De Kaarthouder blijft verantwoordelijk voor alle Domiciliëringen die opgezet werden op een Kaart die werd vervangen of geannuleerd, 
en die nog altijd worden aangerekend op de Kaartrekening. 

BCCC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het opzetten van de regeling van Domiciliëringen of indien de Handelaar het bedrag 
niet aangerekend heeft op de Kaartrekening.

Verschaffing van een waarborg
De Kaarthouder beschikt over de mogelijkheid om de Kaart te gebruiken om van bepaalde diensten gebruik te maken wanneer het 
gebruikelijk is om een waarborg te verschaffen (hotelreserveringen of autohuur, bijvoorbeeld). In dergelijke gevallen is het mogelijk dat 
de Handelaar BCCC verzoekt om in zijn voordeel tijdelijk een bedrag opzij te zetten dat overeenstemt met het bedrag van de waarborg.

Afhankelijk van de vereisten van de Handelaar is het mogelijk dat een pre-autorisatie op de Kaart wordt gegeven voor een 
vooraf bepaald bedrag in de relevante munteenheid. Indien het volledige bedrag van de pre-autorisatie niet wordt gebruikt om de 
bijbehorende betaling te verrichten, is het mogelijk dat het bedrag van de pre-autorisatie maximaal zeven (7) dagen wordt geblokkeerd 
(met uitzondering van autohuur en cruises, waarbij het langer dan 7 dagen kan duren). De Kaarthouder geeft expliciet zijn/haar 
toestemming voor eventuele toekomstige pre-autorisaties en het feit dat het bedrag gedurende een zekere periode kan worden 
geblokkeerd. 

Opname van contant geld 
De Kaart kan door de Kaarthouder worden gebruik om contant geld op te nemen aan bankautomaten in België en in het buitenland. 
In geval van elektronische opnames van contact geld of betalingen waarvoor een Pincode vereist is, vervangt deze Pincode de 
handtekening en vormt het de elektronische handtekening van de Kaarthouder. Hiervoor worden kosten aangerekend, zoals 
beschreven in rubriek VII ‘Bijdragen en kosten’ van deze Overeenkomst.

Transacties in een vreemde munt
Indien de Kaarthouder een Transactie in een vreemde munt verricht, zal die Transactie in euro worden omgerekend op de datum 
waarop de Transactie werd verwerkt (en die kan verschillen van de datum van de Transactie). De omrekenkoers  wordt door BCCC 
vastgesteld op basis van de wisselkoers die officieel door de Europese Centrale Bank werd gepubliceerd op de werkdag voorafgaand 
aan de datum van verwerking van de Transactie.

Die wisselkoers kan verschillen van de wisselkoersen die gelden op de datum van de Transactie. Schommelingen in wisselkoersen 
kunnen een grote invloed hebben. De koers wordt dagelijks vastgesteld. Wijzigingen in de koers worden onmiddellijk en zonder 
kennisgeving aan de Kaarthouder toegepast. Er wordt een procentuele commissie van het omgerekende bedrag in euro aangerekend 
als Transactiekost voor Transacties in andere munten dan euro aanzienlijk zijn.

Indien de Transactiebedragen door derden omgerekend worden voordat ze aan BCCC doorgegeven worden, zullen eventuele 
omrekeningen die door die derden worden gemaakt gebeuren tegen koersen die door hen werden vastgesteld en is het mogelijk dat 
deze een commissie bevatten die door hen werd bepaald.

Voordelen van de Kaart, Aanvullende en Discretionaire diensten
De Kaart kan Aanvullende Diensten aanbieden, gekoppeld aan de Kaartrekening. BCCC zal de Kaarthouder op de hoogte brengen van 
dergelijke diensten en voordelen. Bovendien is het mogelijk dat derden Discretionaire diensten verlenen zoals verzekeringsvoordelen, 
bijstand, getrouwheidsprogramma’s en aanbiedingen van Handelaars.

Aanvullende Diensten en Discretionaire diensten worden verschaft onder afzonderlijke contractuele overeenkomsten en kunnen 
te allen tijde worden gewijzigd, afhankelijk van de regels voor wijzigingen die worden beschreven in dergelijke overeenkomsten. 

BCCC zal details doorgeven over deze Aanvullende Diensten en Discretionaire diensten wanneer de Kaarthouder een aanvraag 
indient voor de Kaart en in andere documenten die BCCC naar de Kaarthouder verzendt, zoals welkomstpakketten en communicatie 
over diensten.

Indien afzonderlijke Bijdragen worden aangerekend voor producten of diensten, is het mogelijk dat die worden aangerekend op de 
Kaartrekening.

Discretionaire diensten die worden verschaft door derden, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden die door de derden werden 
opgesteld, en eventuele geschillen of vragen moeten rechtstreeks met de derde partij worden geregeld.

Geautoriseerde Transactie - toestemming 
Een betalingstransactie wordt als geautoriseerd beschouwd indien de Kaarthouder de toestemming heeft gegevens om de 
betalingsorder uit te voeren.

De Kaarthouder wordt geacht toestemming te hebben gegeven voor een Transactie wanneer hij/zij een Transactie aanvraagt 
op de Kaartrekening door een Kaart, de Kaartgegevens of de Kaartrekeninggegevens voor te leggen of op te geven en, indien 
vereist voor de Transactie, door een Pincode van de Kaart, een wachtwoord of persoonlijke identificatiegegevens in te voeren of 
een andere reeks procedures te volgen. Transacties kunnen op deze manier worden geautoriseerd voor een enkele Transactie die 
plaatsvindt op het moment van autorisatie, voor een betaling te verrichten op een latere datum of voor een reeks Transacties die in 
de toekomst plaatsvinden. Afhankelijk van de voorwaarden overeengekomen met de Handelaar is het mogelijk dat de Kaarthouder, 
door Transacties op deze manier te autoriseren, de Handelaar ook machtigt om een betaling via de Kaart te innen op tijdstippen in de 
toekomst indien de oorspronkelijke betaling niet gelukt is. Indien de Kaarthouder de Transactie niet autoriseert op dat moment, kan de 
Kaarthouder de autorisatie ervan later bevestigen. 
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De Kaarthouder kan alleen Transacties op toekomstige datums of Transacties die deel uitmaken van een reeks annuleren, indien de 
Kaarthouder ze annuleert tegen het einde van de werkdag voorafgaand aan de verwerking.

BCCC mag om redelijke redenen weigeren om een Transactie te autoriseren. Redenen waarom BCCC kan weigeren, zijn onder 
andere onbevoegd of onjuist gebruik, fraude, technische problemen, wettelijke vereisten, BCCC’s beoordeling van het vermogen tot 
betalen van de Kaarthouder, als het gebruik van de Kaart verboden zou zijn of omdat bepaalde types Transacties niet beschikbaar 
zijn (ook als met de Transactie een of andere Transactielimiet zou worden overschreden). Dat kan ook gebeuren zelfs indien geen 
Verzuim plaatsvindt op de Kaartrekening. Indien BCCC de autorisatie weigert, zal de Kaarthouder dat normaal gezien vernemen in 
het verkooppunt, maar niet noodzakelijkerwijze. In alle gevallen kan de Kaarthouder informatie krijgen over geweigerde Transacties 
of andere beperkingen die op de Kaart werden opgelegd door contact op te nemen met BCCC.

BCCC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die de Kaarthouder lijdt indien BCCC een Transactie niet autoriseert en BCCC 
is niet verantwoordelijk indien een Handelaar de Kaart weigert te aanvaarden. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat BCCC 
naar eigen goeddunken extra autorisatie opvraagt naast de autorisatie die wordt verleend via de bovenstaande toestemmingsmethode. 

Onherroepelijkheid van Geautoriseerde Transacties
De Kaarthouder mag Geautoriseerde Transacties niet annuleren nadat ze werden verwerkt.
De Kaarthouder heeft echter het recht om om een terugbetaling te verzoeken :

• Indien het exacte bedrag van de Transactie niet was opgegeven toen de order werd geplaatst;
en
• Wanneer het bedrag van de Transactie hoger was dan het bedrag dat de Kaarthouder redelijkerwijze kon verwachten, gezien zijn 

bestedingspatroon in het verleden, de voorwaarden van deze Overeenkomst en de omstandigheden die betrekking hebben op deze 
kwestie.

De Kaarthouder moet binnen de acht (8) weken volgend op de datum van de debitering van de Transactie op de Kaartrekening om 
de terugbetaling verzoeken. De Kaarthouder moet alle informatie die binnen redelijke grenzen wordt gevraagd, aan derden zoals 
Worldline of andere zorgvuldig uitgekozen dienstverleners die de vordering onderzoeken. Worldline zal de onderzoeken binnen de 
10 dagen na ontvangst van alle vereiste informatie afsluiten en ofwel het bedrag terugbetalen (normalerwijze door het saldo van de 
Kaartrekening aan te passen) ofwel de Kaarthouder inlichten over de redenen waarom de vordering werd geweigerd. 

Niet-geautoriseerde Transacties
De Kaarthouder verbindt zich ertoe om de uitgavenstaten te lezen die hem worden toegezonden. De Kaarthouder moet Card Stop 
onmiddellijk op de hoogte brengen door het telefoonnummer + (32) (0) 70/344 344 te bellen indien hij/zij vermoedt:

• dat een Kaart verloren is gegaan of is gestolen of niet werd ontvangen; 
• dat iemand anders een Pincode of een andere beveiligingscode kent van een Kaart; of 
• dat de Kaartrekening of de Kaart op een verkeerde manier wordt gebruikt of wordt gebruikt zonder machtiging van de Kaarthouder, 

of dat een Transactie op de Kaartrekening niet werd geautoriseerd of op een verkeerde manier werd verwerkt. 

Deze melding aan Card Stop geldt als melding aan BCCC. Zodra de Kaarthouder BCCC heeft ingelicht over een van de bovenstaande 
gevallen zal BCCC de Kaart annuleren en zal een Vervangende Kaart worden uitgereikt. 

In geval van diefstal, verlies of het onrechtmatige gebruik van de Kaart is de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder beperkt tot 150 
euro voor niet-gemachtigde betalingstransacties die werden verricht voordat de melding werd gedaan.

De Kaarthouder moet echter alle verliezen dragen die betrekking hebben op eventuele niet-gemachtigde betalingstransacties indien 
hij/zij ze heeft opgelopen als gevolg van frauduleus gedrag of door te verzuimen om een of meer van zijn/haar contractuele of 
wettelijke verplichtingen na te leven met opzettelijke of grove nalatigheid. In dergelijke gevallen is het maximumbedrag van
150 euro niet van toepassing. 
Indien de Kaarthouder op frauduleuze wijze handelt, is de Kaarthouder verantwoordelijk voor alle Transacties. 

Om een transactie te betwisten zal de Kaarthouder onmiddellijk (en niet later dan 13 maanden volgend op de datum van de Transactie) 
contact opneemt met BCCC. BCCC, zal de Kaarthouder vervolgens doorsturen naar Worldline, die de Transactie onmiddellijk zal 
terugbetalen of opschorten, met inbegrip van eventuele kosten die van toepassing zijn. Worldline kan de Kaarthouder verzoeken 
om schriftelijk te bevestigen dat hij/zij geen autorisatie heeft gegeven voor de Transactie. Indien Worldline later ontdekt dat de 
Kaarthouder geen recht had op een terugbetaling, zal Worldline de Transactie en eventuele kosten die van toepassing zijn opnieuw 
toepassen. 

Als Worldline echter een goede reden heeft om aan te nemen dat de Kaarthouder oneerlijk heeft gehandeld of opzettelijk of door grove 
nalatigheid zijn/haar Kaart, Kaartrekeninggegevens, Pincode of andere wachtwoorden niet veilig heeft bewaard, zal Worldline een 
onderzoek starten voordat het bedrag wordt terugbetaald en kan Worldline de Transactie opschorten. Worldline zal het onderzoek zo 
snel mogelijk afronden en zal vervolgens, indien nodig, de Kaartrekening aanpassen. 

Indien een Transactie fouten bevat en dat is de schuld van BCCC, zal de Transactie worden geannuleerd en zal de Kaartrekening 
worden hersteld. BCCC kan vervolgens de juiste Transactie opnieuw indienen. 

V. Beperking van de dienstverlening

Opzetten van uitgavenlimieten 
De toepasselijke gebruikslimieten worden doorgegeven aan de Kaarthouder wanneer de aanvraag van de Kaart wordt goedgekeurd. 
De toepasselijke limieten kunnen twee keer per jaar worden aangepast volgens de noden van de Kaarthouder, op verzoek van de 
Kaarthouder en met instemming van BCCC, binnen de limieten van de minimum- en maximumbedragen bepaald door BCCC en 
doorgegeven aan de Kaarthouder. 
De Kaarthouder kan een maandelijkse uitgavenlimiet aanvragen die overeenstemt met zijn/haar eigen specifieke vereisten, 
afhankelijk van de Algemene Voorwaarden van dit artikel. BCCC behoudt zich het recht voor om eventuele verzoeken voor het 
instellen of wijzigen van de limiet te weigeren zonder die beslissing te moeten rechtvaardigen.

Het is verboden om het bedrag van de maandelijkse limiet te overschrijden. In geen geval kan het worden beschouwd als een 
stilzwijgende toekenning van een aanvullende kredietfaciliteit om een verhoging of uitbreiding van de uitgavenlimiet.  

Beëindiging of opschorting van de Kaartrekening 
BCCC mag, zonder voorafgaande kennisgeving,

• het gebruik van de Kaartrekening onmiddellijk beëindigen of opschorten (d.i. zorgen dat de Kaarthouder en/of eventuele Houders 
van Bijkomende Kaarten permanent of tijdelijk niet langer in staat zijn om hun Kaart of Kaartrekening te gebruiken voor Transacties 
en zorgen dat de Kaarthouder niet langer gebruik kan maken van eventuele diensten die in het kader van deze Overeenkomst 
worden aangeboden); 

• een of meer functies van de Kaartrekening annuleren of opschorten; of 
• een Kaart intrekken of niet opnieuw uitreiken. 

Indien BCCC een van deze handelingen onderneemt, moet de Kaarthouder BCCC toch nog betalen voor alle Transacties conform 
de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het is mogelijk dat BCCC Handelaars inlicht dat de Kaartrekening werd geannuleerd of 
opgeschort. 

BCCC kan deze handelingen ondernemen om veiligheidsredenen, ingeval de Kaarthouder Verzuim pleegt, als onbevoegd, onjuist 
en/of frauduleus gebruik vermoed wordt of omdat het risico dat de Kaarthouder niet in staat zal zijn om de bedragen die hij/zij 
verschuldigd is op de Kaartrekening tijdig te betalen, aanzienlijk is gestegen (bijvoorbeeld indien de Kaarthouder overlijdt of failliet 
gaat). BCCC zal de Kaarthouder daarvan normaal gezien vooraf of onmiddellijk achteraf op de hoogte stellen en kan de redenen 
daarvoor opgeven. Indien de Kaartrekening wordt geannuleerd of opgeschort, mag de Kaarthouder de Kaarten niet gebruiken. Indien 
deze werden geannuleerd, moet hij/zij ze vernietigen. 

Het is mogelijk dat BCCC ermee instemt om de Kaartrekening te heropenen nadat werd gezorgd dat de Kaarthouder ze niet langer 
kon gebruiken, indien de redenen waarom het gebruik van de Kaartrekening werd ingeperkt niet langer van toepassing zijn. De 
Kaarthouder kan BCCC hiervan op de hoogte brengen -en kan verzoeken om de Kaartrekening te heropenen door contact op te 
nemen met de Klantendienst. 

Indien BCCC dat doet, kan BCCC: 
• elke Kaart uitgegeven op de Kaartrekening heropenen; en 
• alle toepasselijke kosten aanrekenen. 

Indien de Kaart om een of andere reden wordt geannuleerd of opgeschort, is het mogelijk dat alle andere Kaarten die voor de 
Kaartrekening werden toegekend op hetzelfde moment worden geannuleerd of opgeschort. 

Veiligheidsbeperkingen
Om veiligheidsredenen kan BCCC bepaalde beperkingen opleggen op het gebruik van Kaarten in bepaalde landen. Daardoor kan het 
mogelijk zijn dat de Kaarthouder geen contant geld meer kan opnemen of betalingen kan doen met de Kaart in bepaalde landen, of 
dat hij/zij dat alleen kan doen in bepaalde omstandigheden (bijv. alleen wanneer de Pincode wordt opgegeven of wanneer bepaalde 
limieten werden ingesteld).

De Kaarthouder mag de Kaartrekening niet gebruiken voor illegale activiteiten op zulk een manier dat de ware aard van de Transactie 
wordt verhuld, bijvoorbeeld door contant geld te verkrijgen via een Transactie waarvan de Kaarthouder weet dat die zal worden 
behandeld als aankoop van goederen en diensten of door de Kaart te gebruiken bij een Handelaar die eigendom is of onder de leiding 
staat van de Kaarthouder. 

VI. Uitgavenstaat

BCCC zal de Hoofdkaarthouder ten minste één keer per maand een uitgavenstaat bezorgen van de Kaartrekening indien er activiteiten 
hebben plaatsgevonden op de Kaartrekening. Naast de betalingsgegevens worden op elk rekeninguittreksel alle Transacties die op 
de Kaartrekening werden gemaakt in de periode van het rekeninguittreksel, het resterende saldo, het verschuldigde bedrag en alle 
andere wettelijk vereiste informatie vermeld.

De uitgavenstaten kunnen ook belangrijke informatie bevatten over de Kaart en/of Bijkomende of Discretionaire diensten. De 
Kaarthouder moet altijd de juistheid van elke uitgavenstaat controleren en onmiddellijk contact opnemen met BCCC indien meer 
informatie vereist is over een Transactie op een rekeninguittreksel of indien de Kaarthouder denkt dat een of meer transacties niet 
door hem/haar werden geautoriseerd.

BCCC kan de Kaarthouder meldingen, belangrijke berichten en andere communicatie over de Kaartrekening verzenden per e-mail 
of sms. 

VII. Bijdragen en kosten

De Kaarthouder wordt op de hoogte gebracht van de verschillende Bijdragen en kosten die van toepassing zijn op de Kaart en de 
Kaartrekening wanneer hij/zij de Kaart aanvraagt. 
Bijdragen en kosten kunnen of worden aangerekend voor het volgende:

Jaarlijkse Bijdrage 
Afhankelijk van het type van de toegekende Kaart is het mogelijk dat een periodieke servicebijdrage verschuldigd is, die jaarlijks 
moet worden betaald. Deze bijdrage wordt aangerekend voor elk inschrijvingsjaar en wordt aan de Kaartrekening toegerekend op 
datum van de eerste uitgavenstaat (of een latere datum, zoals meegedeeld aan de Kaarthouder) en de uitgavenstaat die volgt op 
elke verjaardag van de inschrijving. Tenzij BCCC een promotie aanbiedt aan de Kaarthouder, wordt het standaardbedrag van de 
bijdrage van toepassing vermeld in het Tabel van de Jaarlijkse Bijdragen dat samen met deze Overeenkomst aan de Kaarthouder 
werd bezorgd. 

Een inschrijvingsjaar begint op de datum waarop BCCC de Rekening van de Kaarthouder opent in haar systemen en loopt tot op 
de dag voor de volgende verjaardag van de inschrijving. Het inschrijvingsjaar kan worden gewijzigd in geval van een upgrade of 
downgrade van de Rekening of wanneer een andere jaarlijkse Bijdrage van kracht wordt. In dat geval loopt het inschrijvingsjaar vanaf 
de datum dat het product of de Bijdrage in werking is getreden in de systemen van BCCC.

Bijdrage voor Bijkomende Kaarthouder
Het is mogelijk dat een periodieke servicebijdrage moet worden betaald op jaarbasis voor elke Bijkomende Kaart die BCCC toekent op 
verzoek van de Kaarthouder. Wanneer een jaarlijkse Bijdrage voor de Houder van een Bijkomende Kaart moet worden betaald, wordt 
die aangerekend voor elk inschrijvingsjaar van de Bijkomende Kaart en wordt die aan de Kaartrekening toegerekend op datum van de 
eerste uitgavenstaat nadat de Bijkomende Kaart werd toegekend (of een latere periode, zoals meegedeeld aan de Kaarthouder) en 
de uitgavenstaat die volgt op elke verjaardag van de inschrijving van de Bijkomende Kaart.
Tenzij BCCC een promotie aanbiedt aan de Kaarthouder wordt het standaardbedrag van de Bijdrage vermeld in de Tabel van de 
Jaarlijkse Bijdragen dat samen met deze Overeenkomst aan de Kaarthouder werd bezorgd. 

Een inschrijvingsjaar van de Bijkomende Kaart begint op de datum waarop BCCC de Bijkomende Kaart activeert in haar systemen 
en loopt tot op de dag voor de volgende verjaardag van de inschrijving. Het inschrijvingsjaar kan worden gewijzigd in geval van een 
upgrade of downgrade van de Rekening of wanneer een andere bijdrage voor de Kaarthouder van kracht wordt. In dat geval loopt het 
registratiejaar vanaf de datum dat het product of de bijdrage in werking is getreden in de systemen van BCCC.

Opname van contant geld
Voor elke geldopname verricht aan een bankautomaat met behulp van de kaart zal op de uitgavenstaat het volgende vermeld staan, 
naast het opgenomen bedrag en een commissie op dat bedrag. Een commissie van 1% van het bedrag wordt aangerend op de 
uitgavenstaat, met een minimum van 5 euro. Het opgenomen bedrag is beperkt tot een maximum van 600 euro per 4 opeenvolgende 
dagen.
Voor geldopnames aan een loket in de bank is de commissie 2% met een minimum van 5 euro. 

Transactiekosten in een vreemde munt
Er wordt een commissie van 2,5% van het omgerekende bedrag in euro aangerekend. Zie ‘Transacties in een vreemde munt 
converteren’.

Kosten voor laattijdige betalingen
In geval van laattijdige betaling houdt BCCC rekening met kosten voor laattijdige betalingen berekend tegen het tarief van 1,95% per 
maand, toegepast op alle achterstallige bedragen (inclusief alle gebeurlijke vorige kosten en lasten) en berekend op dagelijkse basis 
in verhouding met het totaal aantal dagen laattijdigheid. BCCC rekent ook administratiekosten van 7,5 euro aan voor de opvolging van 
de laattijdige betaling. Die worden automatisch toegepast, zonder voorafgaande kennisgeving.

Vergoedingen voor betalingen met de verkeerde gestructureerde overschrijvingsmededeling
15 euro per betaling, kosten gefactureerd na de tweede betaling gedaan zonder of met de
verkeerde gestructureerde overschrijvingsmededeling.

Bijkomende exemplaren van uitgavenstaten
Voor elk bijkomend exemplaar van uitgavenstaten waarom de Kaarthouder verzoekt, is 5 euro verschuldigd.

Kosten voor duplicaten van ontvangstbewijzen van betaling
Voor elk duplicaat van ontvangstbewijzenuitgavenstaten waarom de Kaarthouder verzoekt, is 25 euro verschuldigd.

Inningskosten
Naast de bovenvermelde kosten stemt de Kaarthouder ermee in om alle redelijke kosten te betalen, inclusief kosten voor juridische 
adviseurs die BCCC oploopt bij het innen van bedragen die verschuldigd zijn door de Kaarthouder.

VIII. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder

Basisverplichtingen

De Kaarthouder zal de Kaart en de bijbehorende diensten gebruiken conform de Overeenkomst die van toepassing is op de 
toekenning en het gebruik ervan.
De Kaart en de Pincode zijn strikt persoonlijk voor de Kaarthouder. De Kaarthouder neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen 
die vereist zijn om de veiligheid van de Kaart en de Pincode te verzekeren. Dat betekent dat de Kaarthouder:

• zijn/haar handtekening op de Kaart moet zetten en de Kaart in zijn/haar bezit moet houden en veilig moet bewaren ;
• de Kaart veilig moet bewaren en niemand mag toestaan om ze te gebruiken; 
• de Pincode uit het hoofd moet leren en de code niet mag opschrijven op een document, voorwerp of drager, tenzij voldoende 

gemaskeerd;
• anderen geen toestemming mag geven om de Kaart te gebruiken en regelmatig moet controleren of hij/zij de Kaart nog in zijn/haar 

bezit heeft;
• de Kaart, Kaartrekeninggegevens, Pincode of andere wachtwoorden niet aan anderen mag doorgeven, behalve bij autorisatie van 

een Transactie, en moet zorgen dat anderen die niet zien wanneer hij/zij ze gebruikt; en
• een moeilijk te raden Pincode of wachtwoord moet kiezen.

De erfgenamen die de rechten bezitten van een overleden Kaarthouder, worden geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn 
voor alle verplichtingen die voortkomen uit het gebruik van de Kaart.
 
Contactgegevens wijzigen
De Kaarthouder moet BCCC onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen of veranderingen aan zijn/haar naam, 
telefoonnummers, hoofdverblijfadres, land van verblijf of het post- of e-mailadres of de telefoonnummers die BCCC gebruikt om 
uitgavenstaten of kennisgevingen te verzenden. 

Indien BCCC bepaalde uitgavenstaten of andere berichten niet kan leveren of als ze worden teruggestuurd, is het mogelijk dat BCCC 
niet langer probeert om met de Kaarthouder te communiceren totdat BCCC de juiste contactgegevens ontvangt. Dat kan er uiteindelijk 
toe leiden dat de Kaartrekening en alle Bijkomende Kaarten worden stopgezet indien BCCC de Kaarthouder na redelijke inspanningen 
nog altijd niet kan bereiken.
 
BCCC is niet verantwoordelijk indien het niet mogelijk is om berichten te ontvangen (met inbegrip van uitgavenstaten) indien die 
werden verzonden naar het adres dat de Kaarthouder opgegeven heeft of indien BCCC de berichten niet verzendt omdat eerdere 
berichten niet konden worden afgeleverd.

Indien de Kaarthouder over meer dan één Kaartrekening beschikt, moet hij/zij BCCC afzonderlijk per Kaartrekening op de hoogte 
brengen. BCCC kan de contactgegevens bijwerken als BCCC informatie ontvangt dat ze werden gewijzigd of dat ze niet juist zijn.

De Kaarthouder moet BCCC tijdens de duur van de Overeenkomst onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij/zij niet langer aan 
de toekenningscriteria van de Kaart voldoet, in het licht van de gegevens die werden doorgegeven op het Aanvraagformulier van de 
Kaart (bijvoorbeeld indien de omstandigheden van de Kaarthouder aanzienlijk veranderen en de mogelijkheid tot terugbetaling van 
verschuldigde bedragen verkleint).
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Veiligheid, verlies, diefstal en fraude
De Kaarthouder moet Card Stop (tel. + (32) (0) 070/344 344) onmiddellijk op de hoogte brengen zodra hij/zij zich bewust wordt 
van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Kaart of Kaartaccount of van onbevoegd gebruik. Dergelijke incidenten moeten 
door de Kaarthouder worden gemeld aan de politie van het gebied waar het verlies of de diefstal hebben plaatsgevonden. Dat moet 
gebeuren binnen de 24 uur nadat hij/zij zich bewust wordt van het verlies of de diefstal.

Ingeval de Kaart wordt teruggevonden nadat de Kaarthouder de diefstal of het verlies van de Kaart heeft gemeld, zal de Kaarthouder 
de Kaart(en) vernietigen door ze in twee te knippen, doorheen de magneetstrook en de chip.

Zodra de Kaarthouder BCCC op de hoogte heeft gebracht van het verlies, de diefstal of het onrechtmatige gebruik van de Kaart, is de 
Kaarthouder niet langer aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies of de diefstal van de Kaart, tenzij BCCC kan bewijzen dat de 
Kaarthouder op frauduleuze wijze heeft gehandeld.

Grove nalatigheid: aansprakelijkheid van de Kaarthouder tot de kennisgeving
Afhankelijk van de omstandigheden en onverminderd de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter, kan grove nalatigheid 
plaatsvinden indien de Kaarthouder:

 Card Stop niet heeft ingelicht over het verlies, de diefstal of eventueel risico op onrechtmatig gebruik van de Kaart zodra hij/zij zich 
daarvan bewust werd;

 onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen met betrekking tot de Kaart, de Kaartrekening en (indien van toepassing) de 
Pincode en het gebruik daarvan; 

 het verlies of de diefstal van de Kaart niet heeft gemeld aan de politie van het gebied waar het verlies of de diefstal heeft 
plaatsgevonden binnen de 24 uur nadat hij/zij zich bewust werd van het verlies of de diefstal;

 heeft verzuimd om de status van de Rekening te controleren waarop de Kaarttransacties en de vermeldingen op de Rekening 
worden geboekt en die bijgevolg niet tijdig ontdekt en BCCC niet tijdig op de hoogte brengt van het onrechtmatige gebruik;

 de Pincode in een leesbare vorm op de Kaart of op een voorwerp of document heeft geschreven dat de houder bewaart of bij zich 
heeft samen met de Kaart; of

 de Pincode aan een derde partij heeft doorgegeven.
De Kaarthouder is niet aansprakelijk voor grove nalatigheid wanneer de Pincode van hem/haar werd afgedwongen door 
geweldpleging jegens zijn/haar persoon of zijn/haar bezittingen of jegens zijn/haar familieleden of hun bezittingen of met bedreiging 
van geweldpleging jegens zijn/haar persoon of zijn/haar bezittingen of jegens zijn/haar familieleden of hun bezittingen.

Betalingsbelofte
Met inachtneming van de rubriek ‘Niet-geautoriseerde Transacties’ van de Overeenkomst belooft de Kaarthouder alle Transacties 
te betalen, inclusief:

• Transacties die de Kaarthouder heeft geautoriseerd, zelfs indien de Kaarthouder zijn/haar Kaart niet heeft voorgelegd of voor de 
Transactie heeft getekend;

• Transacties die andere mensen hebben geautoriseerd indien de Kaarthouder hen toestemming heeft gegeven om de Kaartrekening 
te gebruiken; en

• Transacties die de Bijkomende Kaarthouders hebben geautoriseerd of waarvoor ze anderen de toestemming hebben gegeven om 
ze te autoriseren.

Betaling van maandelijkse uittreksels
De Kaarthouder moet het volledige verschuldigde saldo op de Kaartrekening, dat op de uitgavenstaat staat vermeld, elke maand 
betalen. De betaling moet BCCC tegen de uiterste betalingsdatum bereiken en op de Rekening worden gecrediteerd. Crediteringen 
en terugbetalingen op de Kaartrekening worden behandeld als betalingen uitgevoerd door de Kaarthouder. Op verzoek van BCCC 
stemt de Kaarthouder er ook mee in om BCCC onmiddellijk eventuele bedragen te betalen waarmee de Kaarthouder de uitgavenlimiet 
heeft overschreden. 

De betalingen moeten in euro worden uitgevoerd en kunnen worden uitgevoerd via elke methode vermeld op het uitgavenstaat van de 
Kaartrekening of via enige andere methode die door BCCC wordt opgegeven. 
De Kaarthouder moet voor elke Rekening die hij/zij bij BCCC heeft een afzonderlijke betaling verrichten. Indien de Kaarthouder 
betalingen samen verzendt en niet duidelijk aangeeft welke Kaartrekening moet worden gecrediteerd, mag BCCC betalingen 
toepassen op een Kaartrekening naar keuze.

De Kaarthouder mag alleen het verschuldigde bedrag betalen. Er mogen geen voorafgaande betalingen (d.i. betalingen die waarvoor 
de Kaarthouder opdracht geeft en die hoger zijn dan het verschuldigde bedrag) worden uitgevoerd. Eventuele positieve saldi op de 
Kaartrekening worden binnen een redelijke termijn aan de Hoofdrekeninghouder terugbetaald.

BCCC zal betalingen op de Kaartrekening crediteren zodra het bedrag wordt ontvangen op voorwaarde dat alle betalingsgegevens 
juist werden doorgegeven. Indien de Kaarthouder zich met zijn/haar betaling niet aan de instructies van BCCC houdt, is het mogelijk 
dat het langer duurt voordat de Kaartrekening wordt gecrediteerd. Dat kan ertoe leiden dat Kosten voor laattijdige betalingen 
worden aangerekend (zie rubriek VII ‘Bijdragen en kosten’) en BCCC kan eventuele redelijke kosten die werden opgelopen op de 
Kaartrekening aanrekenen.

Alle opgegeven periodes voor de uitvoering van betalingen aan BCCC zijn slechts schattingen. Ze zijn afhankelijk van het 
betalingssysteem en de dienstverlener die de Kaarthouder gebruikt om zijn/haar betaling over te maken. De Kaarthouder moet 
voldoende tijd voorzien om te zorgen dat BCCC de betalingen tegen de uiterste betalingsdatum ontvangt. Derde partijen die 
betalingen overmaken aan BCCC of de betaling verwerken in naam van BCCC zijn geen vertegenwoordigers van BCCC en hun 
betalingsontvangst wordt niet behandeld als het tijdstip waarop BCCC de betaling ontvangt.

Indien BCCC beslist om een betaling in vreemde munt te aanvaarden, zal BCCC een wisselkoers kiezen om de betaling om te rekenen 
in euro, tenzij BCCC volgens de wet een bepaalde wisselkoers moet gebruiken. BCCC kan bijkomende kosten opleggen voor het 
omrekenen van betalingen, inclusief eventuele kosten verbonden aan de omrekening van vreemde munten. 

Indien BCCC een laattijdige betaling, een gedeeltelijke betaling of een betaling met vermelding van eventuele beperkende 
bewoordingen (zoals ‘volledige vereffening’) ontvangt, heeft dat geen invloed op haar rechten (bijvoorbeeld om de betaling van het 
volledige saldo op te eisen) en leidt dat niet tot wijzigingen in deze Overeenkomst.
Hoewel BCCC de Kaartrekening met een betaling kan crediteren, behoudt BCCC zich het recht voor om de betaling terug te boeken 
indien die om een of andere reden wordt terugbetaald of afgewezen.

Na een aanzienlijke vertraging of herhaalde vertragingen van betalingen verricht door de Kaarthouder behoudt BCCC zich het recht 
voor om het volledige of gedeeltelijke gebruik van de Kaart op te schorten. Het is mogelijk dat BCCC de Kaarthouder verplicht om een 
domiciliëring op te zetten voor alle toekomstige maandelijkse aflossingen.

Gebruik van domiciliëring voor de betaling van maandelijkse rekeninguittreksels:
Om een domiciliëring op te zetten, moet de Kaarthouder een machtiging invullen die ten minste de volgende informatie bevat: 

1° de expliciete toestemming en de handtekening van de Kaarthouder;
2° de begunstigde;
3° de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde;
4° betalingsdienstaanbieder van de betaler.

BCCC zal de acceptatie van de machtiging bevestigen aan de Kaarthouder en zal hem/haar de unieke referentie van de machtiging 
doorgeven. De Kaarthouder zal minimaal één dag voordat de eigenlijke debitering plaatsvindt een melding ontvangen van het bedrag 
en de datum van de debitering. 
Indien de Kaarthouder de regeling van de domiciliëring wenst op te schorten, moet hij/zij BCCC daarvan inlichten met vermelding 
van de unieke referentie van de machtiging. Daarbij moet rekening worden gehouden met een kennisgevingsperiode van 10 dagen 
voorafgaand aan de datum waarop de Kaarthouder zijn/haar maandelijkse rekeninguittreksel ontvangt.
In elk geval kan de Kaarthouder de domiciliëring op elk moment beëindigen door ten laatste op het einde van de werkdag voorafgaand 
aan de meegedeelde datum voor de debitering van het bedrag contact op te nemen met zijn/haar bank.

BCCC mag op elk moment als een doorlopend recht, zonder vooraankondiging en zonder eis, eventuele bedragen die de Kaarthouder 
verschuldigd is aan BCCC in mindering brengen van eventuele kredieten op de Kaartrekening of op een andere Kaartrekening 
(ongeacht de munteenheid) die de Kaarthouder bezit bij BCCC, tot het bedrag dat door de Kaarthouder verschuldigd is volledig is 
terugbetaald en voldaan. 

IX. Verplichtingen en aansprakelijkheid van BCCC

Verplichtingen
BCCC garandeert de beschikbaarheid van de nodige middelen om de Kaarthouder op de hoogte te brengen van eventueel onbevoegd 
gebruik zoals vermeld in ‘Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder’ en dat te allen tijde.

BCCC neemt alle noodzakelijke maatregelen om gebruik van de Kaart te voorkomen zodra BCCC op de hoogte wordt gesteld van 
het verlies, de diefstal, het onrechtmatige of onbevoegde gebruik van de Kaart en/of de middelen waarmee het gebruik van de Kaart 
mogelijk wordt gemaakt. BCCC zal de Kaarthouder op verzoek binnen achttien (18) maanden volgend op de kennisgeving vermeld 
in Veiligheid, verlies, diefstal en fraude in ‘Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder’ het bewijs verschaffen dat de 
Kaarthouder dergelijke kennisgeving heeft doorgegeven.

BCCC zal een intern register bijhouden van de Transacties die met de Kaart werden uitgevoerd voor een periode van ten minste vijf 
(5) jaar volgend op de datum waarop de Transacties werden uitgevoerd. 

Aansprakelijkheid

Onverminderd de verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder is BCCC aansprakelijk voor het volgende:
• eventueel verzuim om transacties die met de Kaart werden gedaan, uit te voeren of juist uit te voeren, met behulp van toestellen, 

terminals of apparatuur goedgekeurd door BCCC, ongeacht of die door BCCC worden beheerd of niet;

• transacties die werden uitgevoerd zonder toestemming van de Kaarthouder en alle fouten of onregelmatigheden in het beheer van 
de Kaart die aan BCCC kunnen worden toegeschreven;

• het gebruik van een vervalste Kaart door een derde partij.
De risico’s verbonden aan het verzenden van een Kaart, of van eventuele middelen om die Kaart te gebruiken, naar de Kaarthouder 
worden door BCCC gedragen.

Wanneer BCCC aansprakelijk is zal BCCC zo snel mogelijk het volgende terugbetalen aan de Kaarthouder:
• het bedrag van de Transactie die niet of onjuist werd uitgevoerd, samen met eventuele interesten die op dit bedrag moeten worden 

betaald, indien van toepassing;
• eventuele sommen die moeten worden betaald om de Kaartrekening te herstellen tot de toestand waarin de Kaartrekening 

verkeerde voordat de ongemachtigde Transactie plaatsvond, samen met eventuele interesten die op dit bedrag moeten worden 
betaald, indien van toepassing;

• eventuele sommen die moeten worden betaald om te zorgen dat de Kaarthouder zich in dezelfde positie bevindt als voordat de 
vervalste Kaart werd gebruikt;

• bedragen die moeten worden betaald om eventuele financiële verliezen of aangerekende bedragen te compenseren, inclusief 
kosten die door de Kaarthouder werden opgelopen om het verschuldigde bedrag van de compensatie vast te stellen.

Beperkingen op de aansprakelijkheid van BCCC 
BCCC is niet verantwoordelijk: 

i. voor eventueel verzuim met betrekking tot het gebruik van de Betalingsdiensten buiten de redelijke controle van BCCC;
ii. indien een Handelaar de Transactie weigert te aanvaarden of een machtiging of voorafgaande autorisatie niet annuleert;
iii. wanneer de Kaarthouder moedwillig frauduleus of met grove nalatigheid heeft gehandeld en daarmee een inbreuk heeft gepleegd 

op deze Overeenkomst.

Indien BCCC deze Overeenkomst verbreekt, is BCCC niet aansprakelijk jegens de Kaarthouder voor eventuele verliezen en kosten 
veroorzaakt door abnormale of onvoorziene gebeurtenissen waarover BCCC redelijkerwijze geen controle heeft en die onvermijdelijk 
zouden zijn geweest ondanks alle redelijke inspanningen om te voorkomen dat de gebeurtenissen zouden plaatsvinden. 

BCCC is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen waarmee de Kaarthouder wordt geconfronteerd met de goederen of diensten 
die hij/zij met de Kaart aankoopt, op het vlak van kwaliteit, veiligheid, wettigheid of andere aspecten van de aankoop. BCCC is 
niet verantwoordelijk voor de daden of het verzuim van Handelaars, in het bijzonder de weigering om de Kaart als betaalmiddel te 
aanvaarden. Eventuele vorderingen met betrekking tot goederen of diensten die via het gebruik van de Kaart werden verkregen en 
eventuele geschillen of rechtszaken tussen de Kaarthouder en de Handelaar in kwestie worden uitsluitend tussen deze twee partijen 
beslecht. 

X. Varia

Toekenning van de Overeenkomst
BCCC mag deze Overeenkomst en de Kaartrekening verkopen, overdragen of toekennen. BCCC mag dat op elk moment doen zonder 
de Kaarthouder daarvan in te lichten, tenzij het wettelijk verplicht is om de Kaarthouder op de hoogte te stellen of met hem/haar samen 
te werken. De Kaarthouder mag de Kaartrekening of een of meer van de verplichtingen van de Kaarthouder onder deze Overeenkomst 
niet verkopen, toekennen of overdragen.

BCCC doet geen afstand van haar rechten
BCCC kan ervoor kiezen om bepaalde rechten uit deze Overeenkomst later of niet te doen gelden. Als dat gebeurt, doet BCCC geen 
afstand van haar rechten om ze op een ander moment te laten gelden of op te leggen. 

Taal en toepasselijk recht
Deze Overeenkomst en alle communicatie tussen BCCC en de Kaarthouder over deze Overeenkomst verlopen in het Nederlands 
en/of Frans. 

Alle rechten en verplichtingen van de Kaarthouder en van BCCC zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving.

Belastingen, heffingen en wisselkoerscontrole 
De Kaarthouder moet alle overheidsbelastingen, heffingen of andere bedragen betalen die in enig land wettelijk worden opgelegd 
met betrekking tot de Kaart, tot elke Transactie op de Kaartrekening of tot elk gebruik van de Kaartrekening door de Kaarthouder of 
eventuele Houders van Bijkomende Kaarten. 

XI. Klachten en contact opnemen met BCCC

Onverminderd de rechtsmiddelen die ter beschikking staan in de rechtbank moeten alle klachten schriftelijk worden gericht aan: 
BCCC NV – Klantendienst, 
Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel

Indien de Kaarthouder niet tevreden is met de oplossing die door BCCC wordt aangeboden, kunnen hij/zij het geschil voorleggen aan: 
Ombudsfin
Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel
Fax : +32 (0) 2 545 77 79 
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be 
http://ombudsfin.be/ 

Klanten kunnen ook contact opnemen met de Algemene Directie Economische Inspectie van het FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie, op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., 
Algemene Directie Economische Inspectie
Front Office - NGIII, Koning Albert II-laan 16, 3de verdieping, 1000 Brussel
Fax: +32 (0) 2 277 54 52
e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe BCCC informatie over de Kaarthouder verzamelt, gebruikt en deelt.

Verzamelde informatie
BCCC verzamelt informatie over de Kaarthouder (hierna Persoonlijke informatie genoemd) via:

• het Aanvraagformulier voor de Kaartrekening en andere formulieren die de Kaarthouder aan BCCC bezorgt;
• controles bij kredietinformatiebureaus en fraudebestrijdingsbureaus, indien van toepassing;
• de Kaarthouder, om de Kaartrekening te beheren en via de manier waarop hij/zij gebruikmaakt van de Kaartrekening en andere 

services, inclusief Transacties met Handelaars of beheerders van bankautomaten die werden verricht via de Kaartrekening;
• enquêtes en statistische onderzoeken;
• derde partijen, zoals marketinglijsten die BCCC op een wettelijke wijze verkrijgt.

BCCC kan ook Persoonlijke informatie verkrijgen van de partijen die in de rubriek ‘Meegedeelde informatie’ hieronder vermeld staan.

Meegedeelde informatie
BCCC kan Persoonlijke informatie (waaronder eventueel gegevens over goederen en/of diensten die de Kaarthouder aankoopt) 
doorgeven aan:

• partijen die de transacties verwerken die door de Handelaars worden doorgegeven op het Visa- of MasterCard-netwerk waarin de 
Kaarthouder de Kaart gebruikt (wereldwijd);

• partijen die de Kaart verdelen;
• eventuele partijen die door de Kaarthouder goedgekeurd zijn;
• de verwerkende ondernemingen en leveranciers van BCCC;
• de verschaffers van diensten en voordelen die aan de Kaartrekening gekoppeld zijn;
• incassobureaus en advocaten met het oog op het innen van schulden op de Kaartrekening van de Kaarthouder.
• partijen die de Kaart aanvaarden als betaling voor goederen en/of diensten aangekocht door de Kaarthouder;
• elkeen aan wie BCCC eventueel haar contractuele rechten overdraagt;
• bevoegde autoriteiten; en
• kredietinformatiebureaus en fraudebestrijdingsbureaus, indien van toepassing.

Gebruik van de informatie
BCCC mag de Persoonlijke informatie, met inbegrip van verzamelde informatie of informatie die met andere informatie werd 
gecombineerd, gebruiken voor de volgende doeleinden:
a. De levering van producten en services aan de Kaarthouder
Dat omvat:

• de verwerking van aanvragen voor producten van BCCC, inclusief het nemen van de beslissing over de goedkeuring of afwijzing 
van de aanvraag van de Kaarthouder;

• zorgen dat BCCC een beter inzicht krijgt in de financiële omstandigheden en het gedrag van de Kaarthouder, zodat BCCC 
beslissingen kan nemen over het beheer van de Kaartrekening, inclusief het niveau van de uitgavenlimiet die aan de Kaarthouder 
werd toegekend;

• het beheer van de Kaartrekening, inclusief de verwerking van Transacties die de Kaarthouder verricht op de Kaartrekening;
• de communicatie met de Kaarthouder, ook per e-mail en sms, over Kaartrekeningen, producten en services waarover de 
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Kaarthouder beschikt (inclusief met het oog op dienstverlening en om waarschuwingen te verzenden met betrekking tot de 
rekening);

• het verschaffen van belangrijke informatie aan de Kaartrekening over bijgewerkte en nieuwe mogelijkheden en voordelen;
• het beantwoorden van vragen en het behandelen van verzoeken van de Kaarthouder; en
• het beheer en de administratie van voordelen of verzekeringsprogramma’s die naast de Kaart worden verschaft.

BCCC mag de Persoonlijke informatie gebruiken om rapporten over het gebruik van de Kaartrekening op te stellen voor externe 
zakelijke partners. Rapporten bevatten alleen verzamelde en geanonimiseerde gegevens en BCCC zal geen informatie doorgeven 
waarmee de Kaarthouder kan worden geïdentificeerd.

b. De verbetering van BCCC’s producten en diensten en om onderzoek en analyse uit te voeren
Dat omvat:

• het opvragen van informatie over de Kaarthouder en andere klanten, waaronder behoeften, voorkeuren en gedrag;
• het analyseren van de doeltreffendheid van de advertenties, promoties en aanbiedingen van BCCC;
• het uitvoeren van tests (wanneer BCCC haar systemen updatet), gegevensverwerking, websitebeheer en de ondersteuning en 

ontwikkeling van informatietechnologiesystemen;
• het uitvoeren van marktonderzoek, ook om de Kaarthouder de kans te geven om feedback, beoordelingen of besprekingen van 

BCCC’s producten en diensten door te geven, en die van BCCC’s zakenpartners, inclusief via enquêtes betreffende het verrichten 
van Transacties; en

• het produceren van gegevensanalyses, statistisch onderzoek en rapporten, ook op geaggregeerde basis.

c. Het adverteren en marketen van BCCC’s producten en diensten, en die van externe zakenpartners (zakenpartners waaronder 
groepsbedrijven, verdelers, partners van hetzelfde merk, verwerkende ondernemingen en leveranciers, verschaffers van diensten en 
voordelen gekoppeld aan de Kaartrekening en partners die de Kaart aanvaarden).
Dat omvat (indien nodig mits toestemming van de Kaarthouder):

• het verzenden van promoties of aanbiedingen per e-mail, sms, mailings en telemarketing volgens de marketingvoorkeuren van de 
Kaarthouder;

• de personalisering van BCCC’s communicatie en aanbiedingen voor de Kaarthouder; en
• het bepalen of de Kaarthouder interesse zou kunnen hebben en in aanmerking zou kunnen komen voor nieuwe producten of 

diensten.

BCCC geeft de contactgegevens van de Kaarthouder niet door aan externe zakenpartners zonder toestemming van de Kaarthouder. 
BCCC kan de Kaarthouder wel aanbiedingen toesturen in hun naam. Zakenpartners kunnen wel zelf communicatie naar de 
Kaarthouder sturen indien de Kaarthouder ingaat op een van hun aanbiedingen en hun klant wordt. In dat geval moet de Kaarthouder 
de zakenpartner afzonderlijk op de hoogte brengen indien hij/zij in de toekomst geen communicatie van hem wil ontvangen.

Indien de Kaarthouder op een bepaald moment geen marketing meer wil ontvangen van BCCC en andere bedrijven binnen de groep, 
dient hij contact op te nemen met de Klantendienst. BCCC zal tevens af en toe contact opnemen met de Kaarthouder om na te gaan 
of de gegevens waarover BCCC beschikt met betrekking tot zijn/haar marketingvoorkeuren, actueel zijn.

d. Het beheren van risico’s die betrekking hebben op de activiteiten van BCCC, waaronder kredietrisico’s, risico’s op fraude en 
werkingsrisico’s
Dat omvat:

• het nemen van beslissingen over de manier waarop BCCC specifieke rekeningen van klanten beheert, zoals de uitgavenlimiet die 
aan klanten moet worden toegekend (indien relevant) en om te beslissen of individuele transacties moeten worden goedgekeurd;

• het uitwerken van beleid, modellen en procedures voor het beheer van risico’s die worden gebruikt voor het beheer van de 
rekeningen van klanten en BCCC in het algemeen;

• het melden van informatie aan en het verkrijgen van informatie van kredietinformatiebureaus en agentschappen voor fraudebeheer, 
indien van toepassing.

De gegevens van de Kaarthouder kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt waarvoor hij/zij zijn/haar specifieke 
toestemming geeft, of, in zeldzame gevallen, indien wettelijk vereist (bijvoorbeeld om de wettelijke bewaarplicht na te leven of om 
op verzoeken van bevoegde autoriteiten te kunnen reageren) of indien toegestaan door de Wet Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer, bijvoorbeeld om de belangen van BCCC te beschermen en fraude te voorkomen, te ontdekken en te bestrijden.

Om haar wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en van 
de financiering van internationaal terrorisme en met betrekking tot de uitvoering van financiële sancties gebruikt BCCC een 
bewakingssysteem voor haar Kaarthouders en hun transacties conform de wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme. 

Houders van Bijkomende Kaarten
De bepalingen van deze privacyverklaring zijn ook van toepassing op eventuele Houders van Bijkomende Kaarten die toestemming 
hebben gekregen om de Kaartrekening te gebruiken.

Wanneer de Hoofdkaarthouder toestemming heeft gegeven voor de toekenning van een Bijkomende Kaart:
• stemt hij/zij ermee in dat BCCC gegevens over de status van de Kaartrekening doorgeeft aan de Bijkomende Kaarthouder, inclusief 

details van Transacties, het resterende saldo en details over eventuele achterstallige betalingen;
• stemt hij/zij ermee in dat de Houder van een Bijkomende Kaart persoonlijke informatie over de Kaarthouder doorgeeft aan BCCC 

met het oog op extra verificatie van diens identiteit, wanneer hij/zij contact opneemt met BCCC met betrekking tot het gebruik van 
de Kaart, inclusief om kaarten te activeren, om zich te registreren voor online diensten en om toegang te krijgen tot verbeterde en 
nieuwe diensten wanneer die beschikbaar worden; en

• is het Houders van Bijkomende Kaarten niet toegestaan om wijzigingen door te voeren in de gegevens of beschikbare details over 
de Kaarthouder tenzij de Kaarthouder daarvoor expliciet zijn/haar toestemming heeft doorgegeven aan BCCC.

Toestemmingen van derden
Wanneer de Kaarthouder BCCC informatie doorgeeft over een derde partij (waaronder Houders van Bijkomende Kaarten of wanneer 
de Kaarthouder goederen en/of diensten aankoopt in naam van een derde partij, bevestigt de Kaarthouder dat hij/zij die derde partij 
heeft ingelicht over en toestemming heeft gekregen, indien nodig, voor de verwerking van zijn of haar informatie door BCCC en derde 
partijen, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wat Houders van Bijkomende Kaarten betreft kan dit ook gaan om het gebruik 
van zijn of haar gegevens voor marketingdoelstellingen of het doorgeven van die gegevens in het kader van de doelstellingen die 
hieronder in detail worden beschreven in de rubriek Kredietinformatiebureaus en fraudebestrijding.

Marketing
BCCC en andere bedrijven in de groep kunnen:

• toegang hebben tot informatie over de Kaarthouder en de manier waarop hij/zij de Kaartrekening gebruikt en die informatie 
gebruiken om goederen en diensten te bepalen waarin de Kaarthouder interesse zou kunnen hebben;

• reclame maken voor aanbiedingen bij de Kaarthouder (per post, e-mail, telefoon, sms, via het internet of via andere elektronische 
middelen) met betrekking tot goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met rekeningen, producten en diensten van Visa/
MasterCard waarover de Kaarthouder beschikt en waarvan BCCC denkt dat de Kaarthouder er interesse in zou kunnen hebben; en

• reclame maken voor aanbiedingen bij de Kaarthouder (per post, e-mail, telefoon, sms, of via het internet) met betrekking tot andere 
goederen en diensten waarvan BCCC denkt dat de Kaarthouder er interesse in zou kunnen hebben.

Indien de Kaarthouder op een bepaald moment geen marketing meer wil ontvangen van BCCC en andere bedrijven binnen de groep, 
dient hij contact op te nemen met de Klantendienst. BCCC zal tevens af en toe contact opnemen met de Kaarthouder om na te gaan 
of de gegevens waarover BCCC beschikt met betrekking tot zijn/haar marketingvoorkeuren, actueel zijn.

De informatie die wordt gebruikt om marketinglijsten op te stellen, kan worden verkregen uit/van:
• het aanvraagformulier;
• transacties bij Handelaars verricht met behulp van de Kaart;
• enquêtes en onderzoek (waarbij indien toegestaan contact kan worden opgenomen met de Kaarthouder via post, e-mail; telefoon, 

sms of het internet); en
• externe bronnen zoals Handelaars of marketingorganisaties, in zoverre dat wettelijk is toegestaan.

Kredietinformatiebureaus en fraudebestrijding
BCCC mag Persoonlijke informatie uitwisselen met kredietinformatiebureaus. BCCC mag het huidige saldo op de Rekening van de 
Kaarthouder doorgeven aan kredietinformatiebureaus en BCCC mag hen op de hoogte stellen als de Kaarthouder niet op tijd betaalt. 
Zij zullen die informatie registreren in de persoonlijke bestanden van de Kaarthouder (zoals van toepassing) en ze mag worden 
doorgegeven aan andere organisaties met het oog op de beoordeling van aanvragen van de Kaarthouder en aanvragen van andere 
partijen die een financiële band hebben met de Kaarthouder, voor kredieten of andere faciliteiten, met het oog op risicobeheer en om 
fraude te voorkomen en debiteuren te vinden. 

BCCC mag kredietcontroles uitvoeren wanneer de Kaarthouder geld verschuldigd is op de Kaartrekening (zoals contact opnemen met 
de bank, hypotheekbank en eventuele referenties goedgekeurd door de Kaarthouder).

BCCC mag verdere kredietcontroles uitvoeren, ook bij kredietinformatiebureaus, en Persoonlijke informatie analyseren ter 
ondersteuning van het beheer van de Rekening van de Kaarthouder en om fraude of illegale activiteiten te voorkomen. 

BCCC mag voor zover wettelijk toegestaan controles uitvoeren en Persoonlijke informatie analyseren ter ondersteuning van het 
beheer van de Kaartrekening en om fraude of illegale activiteiten te voorkomen. 

BCCC zal de gegevens van de Kaarthouder natrekken bij kredietinformatiebureaus. Indien de Kaarthouder valse of onjuiste informatie 
doorgeeft en BCCC illegale activiteiten zoals fraude vermoedt of als fraude wordt vastgesteld, dan zal dat worden geregistreerd en 
kan BCCC de informatie doorgeven aan fraudepreventiebureaus. Wethandhavingsinstanties kunnen deze informatie raadplegen en 
gebruiken.

BCCC en andere organisaties mogen deze informatie ook raadplegen en gebruiken om fraude en witwassen van geld te voorkomen, 
bijvoorbeeld:

• bij het controleren van details op aanvragen voor verzekeringen of andere faciliteiten;
• bij het beheer van verzekeringspolissen;
• bij het innen van schulden;
• bij het controleren van details op aanvragen, voorstellen en vorderingen voor alle types verzekeringen; of
• bij het controleren van gegevens van sollicitanten en werknemers.

BCCC en andere organisaties kunnen de informatie die door fraudebestrijdingsbureaus werd geregistreerd vanuit andere landen 
raadplegen en gebruiken.

Verdere informatie over de manier waarop de Persoonlijke informatie van de Kaarthouder kan worden gebruikt door 
fraudebestrijdingsbureaus is beschikbaar op aanvraag.

Elektronische of telefonische communicatie
Indien de Kaarthouder via elektronische weg contact opneemt met BCCC, is het mogelijk dat BCCC het telefoonnummer of het 
internetprotocoladres registreert dat op dat moment aan die contactmethode gekoppeld is. 

BCCC kan zelf of via gerenommeerde organisaties geselecteerd door BCCC telefoongesprekken bewaken en/of registreren om het 
consistente niveau van dienstverlening (inclusief opleiding van personeel) en van de werking van de Rekening te garanderen, om 
indien van toepassing de beslechting van geschillen te ondersteunen en om BCCC te helpen om te zorgen dat BCCC haar wettelijke 
verplichtingen nakomt.

Internationale overdracht van gegevens
BCCC kan al het bovenstaande ook ondernemen buiten België en de EER. In die gevallen hanteert BCCC altijd hetzelfde 
beschermingsniveau voor de gegevens van de Kaarthouder als in de EER. 

Wat de overdracht van informatie buiten BCCC betreft: die is onderhevig aan contracten, waarin een beschermingsniveau wordt 
gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van het thuisland van de Kaarthouder.

Beveiliging
BCCC maakt gebruik van geavanceerde technologie en goed afgelijnde methodes voor de verwerking door BCCC medewerkers om 
te zorgen dat de informatie van de Kaarthouder snel, juist, volledig en veilig wordt verwerkt. De verwerking van de informatie van de 
Kaarthouder gebeurt zowel manueel als automatisch. Om de doeltreffendheid en de beveiliging van deze systemen, beleidsregels 
en procedures te behouden, is het ook mogelijk dat BCCC van tijd tot tijd de informatie van de Kaarthouder verwerkt met het oog 
op interne tests.

Bewaring van de informatie
BCCC bewaart Persoonlijke informatie voor de doelstellingen beschreven in deze privacyverklaringen zo lang als nodig is om haar 
wettelijke verplichtingen na te komen conform de toepasselijke wetgeving, of in de mate die wettelijk toegestaan is.

Toegang tot de informatie van de Kaarthouder
De Kaarthouder heeft het recht om een exemplaar op te vragen van de informatie die BCCC bezit over hem/haar. Indien de Kaarthouder 
een exemplaar van alle of een gedeelte van zijn/haar Persoonlijke informatie wenst te ontvangen, kan hij/zij schrijven naar BCCC 
op het adres vermeld in art. ” ” van de Overeenkomst. Het is mogelijk dat hiervoor een kleine vergoeding wordt aangerekend, zoals 
wettelijk toegestaan.

Correctie van onjuiste informatie
Indien de Kaarthouder vindt dat bepaalde informatie die BCCC over de Kaarthouder bezit, onjuist, onvolledig of irrelevant is of wordt 
verwerkt op een manier die een inbreuk vormt op een wettelijke bepaling, dan mag de Kaarthouder BCCC vragen om die informatie 
in haar gegevens te corrigeren, aan te vullen, te blokkeren of eruit te verwijderen. BCCC raadt de Kaarthouder aan om contact op 
te nemen met de Klantendienst. Indien wordt vastgesteld dat bepaalde informatie onjuist, irrelevant of onvolledig is, dan zal die 
onmiddellijk worden gecorrigeerd.

Wijzigingen aan dit privacybeleid
BCCC mag elke bepaling van deze verklaring op elk moment wijzigen. BCCC kan de Kaarthouder vooraf op de hoogte brengen van 
dergelijke wijzigingen conform de rubriek “Aanpassingen aan de Overeenkomst” van de Kaarthouderovereenkomst.

Vragen of klachten
In geval van een vraag of klacht in verband met de informatie die BCCC over de Kaarthouder bezit, kan hij/zij schrijven naar BCCC via 
het adres vermeld in art. ” Klachten en contact opnemen met BCCC” van de Kaarthoudersovereenkomst.

Tabel van jaarlijkse Bijdragen

De informatie in deze tabel is een samenvatting van de jaarlijkse kosten voor de diensten van het gebruik van de Kaart. Ze is niet 
bedoeld om enige voorwaarden uit de Kaarthouderovereenkomst te vervangen. Raadpleeg de Kaarthoudersovereenkomst voor meer 
informatie.

Brussels Airlines MasterCard Brussels Airlines Classic MasterCard* Brussels Airlines Premium MasterCard*

Jaarlijkse kosten Onder voorbehoud van eventuele promotieaanbiedingen die af en toe beschikbaar zijn,  
is de gebruikelijke jaarlijkse bijdrage op de geldige datum van de Overeenkomst het onderstaande bedrag

Hoofdkaart 90 euro 60 euro 90 euro

Bijkomende kaart 30 euro 20 euro 30 euro

*Deze Kaarten worden niet meer verkocht.
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Brussels Airlines Miles & More MasterCard – Formulaire de Demande, Carte Principale

4. DONNÉES BANCAIRES

Il est impératif de disposer d’un compte en banque en Belgique ou au Luxembourg pour obtenir 
une Carte BCC Corporate.
IBAN

BIC

Client de la banque depuis
J J M M A A A A

3. DONNÉES PROFESSIONNELLES

Profession
Employé(e) Indépendant(e) Rentier(e)

Demandeur(euse) d’emploi Pensionné(e) Etudiant(e)

Au foyer
Employeur

Secteur d’activité

Fonction

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays

Téléphone de votre employeur
/

Depuis combien de temps travaillez-vous pour cet employeur ?
Année(s) Mois

Nombre d’années d’expérience professionnelle
Année(s)

Revenus mensuels bruts Autres revenus mensuels bruts du ménage
EUR EUR

1. DONNÉES PERSONNELLES

Monsieur Madame
Prénom 

Nom

Nationalité

Date de naissance
J J M M A A A A

Lieu de naissance : commune et pays

Etat civil
Marié(e) Cohabitant(e) Célibataire

Divorcé(e) Veuf / Veuve

2. COORDONNÉES

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays (Belgique uniquement)
B E L G I Q U E

Domicile
Locataire Propriétaire Habitant chez ses parents

Habitant dans un logement mis à disposition par l’entreprise
Depuis combien de temps habitez-vous à cette adresse ?

Année(s) Mois
Téléphone (domicile)(*)

/
Téléphone mobile (*) 

/
Téléphone (bureau)(*) 

/
Adresse e-mail (*) 

(*) Cet e-mail/Téléphone sera utilisé à des fins opérationnelles.
En cochant cette case, je déclare que mes coordonnées de contact mentionnées ci-dessus (y compris, 
mais non limitées aux e-mails, appels téléphoniques, SMS, MMS, messages vocaux) ne doivent pas être 
utilisées par BCC Corporate SA à des fins de marketing direct. Celles-ci seront utilisées conformément aux 
Conditions Générales.

Prénom de votre mère (pour des raisons d’identification)

Autre(s) Carte(s) en votre possession

Visa/MasterCard émise par BCC Corporate Autre :

IDENTIFICATION (USAGE INTERNE)

REF 1

REF 2

REF 3

5. ADHÉSION MILES & MORE

Oui, je suis membre de Miles & More
Veuillez lier ma Carte à ma Carte Miles & More existante, dont le numéro est* (15 chiffres) :

* Veuillez saisir le numéro de votre carte Miles & More existante pour être sûr de gagner des miles à chaque achat.

Non, je ne suis pas encore membre de Miles & More. Veuillez m’affilier. En introduisant cette 
demande, j’accepte (1) que mes données utiles à l’affiliation seront envoyées à Deutsche 
Lufthansa AG (Von Gablenz Str. 2-6, D-50679 Köln); (2) les conditions générales du 
programme Miles & More, disponibles sur www.miles-and-more.com et sur demande auprès 
de BCC Corporate SA, et que celles-ci peuvent être modifiées à tout moment.

Les Cartes de paiement Miles & More, émises par BCC Corporate SA, permettent e.a. de cumuler 
des miles en utilisant la Carte. Ceci nécessite un échange d’information entre BCC Corporate 
SA et Brussels Airlines SA (facilité par Miles & More International en Allemagne), qui est limité à 
l’administration de miles sans pour autant divulguer des transactions faites avec la Carte.

INSTRUCTIONS !Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, veillez à joindre également :

Veuillez nous envoyer ce formulaire dûment complété et signé  
(Formulaire de demande ET informations importantes!) soit
• par poste: BCC Corporate SA - New Accounts, 66 Boulevard de l’Impératrice B-1000 Bruxelles
• par email: mydocuments@bcc.airplus.com

Pour toute question, veuillez contacter notre service clientèle au +32 2 205 86 60.

Pour les résidents belges: une copie valide (recto/verso) de votre carte d’identité belge.  
Pour tous les autres: une copie valide de votre carte d’identité européenne ou de votre 
passeport international.

Une copie de votre dernière fiche de salaire ou de votre dernier extrait de rôle.

Une copie de votre dernier décompte d’eau, gaz, électricité.

VOIR PAGE SUIVANTE

MM BE 050 W FR

Cotisation annuelle: 90 euros
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SIGNATURE DU DEMANDEUR DE CARTE

Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire de demande sont sincères et correctes. Je reconnais 
également le droit de BCC Corporate SA de décider indépendamment et définitivement d’attribuer ou non une Carte. Le contrat 
entre en vigueur dès son acceptation par BCC Corporate SA et est confirmé par l’activation, la signature et/ou l’utilisation de la 
Carte, et chacune de ces opérations implique l’acceptation des Conditions Générales d’utilisation et les coûts y afférents. Je 
reconnais que les Conditions Générales peuvent être modifiées à tout moment. En tant que Demandeur de Carte principale, 
je déclare avoir été au préalable correctement informé(e) des principales caractéristiques du service (voir les Informations 
importantes) et confirme également avoir reçu, lu, compris et accepté les Conditions Générales pour les particuliers (référence 
BCC_CONS_GTC_CH_WF_V3_FR). Les Conditions Générales peuvent également être consultées sur www.bcc-corporate.
be dans la section ‘Documents’.
En tant que Demandeur de Carte principale, je déclare et garantis être conjointement et solidairement tenu(e) responsable 
des engagements souscrits, avoir la capacité et/ou les revenus suffisants pour satisfaire aux obligations découlant du présent 
accord et avoir la compétence juridique relative au compte spécifié.

! ✍ SIGNATURE

Date J J M M A A A A

Brussels Airlines Miles & More MasterCard – Informations importantes

Identification de BCC Corporate SA
« BCC Corporate » : BCC Corporate SA, une société anonyme reconnue comme établissement de paiement, inscrite à la Banque-Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0883.523.807 (RPM Bruxelles) et comme un intermédiaire d’assurances, dans la catégorie courtier d’assurances, auprès de 
l’Autorité des Services et Marchés Financiers sous le numéro 109178 A, dont le siège social est établi 66 Boulevard de l’Impératrice B-1000 Bruxelles. 
BCC Corporate SA est émetteur des cartes de paiement Visa et MasterCard en Belgique. Worldine SA se charge du Service Clientèle des cartes de 
paiement Visa et MasterCard susmentionnées. Ces informations font partie intégrante des Conditions Générales qui s’appliquent à la Carte que vous 
demandez. Elles servent également de notification pour les Conditions Générales en édition intégrale que vous retrouverez sur www.bcc-corporate.be. 
Les Conditions Générales en édition intégrale liées à la Carte choisie peuvent aussi être obtenues sur simple demande téléphonique auprès du Service 
Clientèle de BCC Corporate SA au +32 (0)2 205 86 60, y compris les éventuels avantages, assurances et programmes (de fidélités) qui y sont liés. Ces 
informations (concernant les caractéristiques, conditions et modalités) sont uniquement valables à la date à laquelle elles ont été fournies et peuvent être 
à tout moment modifiées unilatéralement par BCC Corporate SA conformément aux Conditions Générales (voir Article II “Clauses générales”).

Droit de rétraction pour les consommateurs
La Carte vous est proposée par BCC Corporate SA. BCC Corporate SA se réserve le droit d’octroyer ou non la Carte après réception de la demande. 
BCC Corporate SA peut refuser la Carte à son entière discrétion et ne doit pas motiver son refus. Le demandeur d’une Carte dispose d’un droit de 
rétractation de 14 jours calendrier. Le consommateur peut exercer ce droit sans frais en le communiquant par écrit à BCC Corporate SA à l’adresse  
66 Boulevard de l’Impératrice B-1000 Bruxelles. Dans l’éventualité où ce droit est exercé, le demandeur s’engage à détruire la Carte.

Caractéristiques du Produit
La Carte MasterCard est une carte de paiement différé avec une limite de dépenses définie au préalable, permettant au Titulaire de Carte d’acheter des 
produits et services dans le monde entier, de retirer de l’argent aux distributeurs de billets et d’effectuer des achats sécurisés en ligne. Le Titulaire de 
Carte reçoit chaque mois un état des dépenses effectuées avec la Carte, pour autant que de nouvelles transactions aient été effectuées depuis l’état 
des dépenses précédent. Toutes les transactions effectuées avec la Carte doivent être payées à la réception de l’état des dépenses, faisant office de 
facture. Outre les services de paiement susmentionnés, la Carte vous offre des avantages et services additionnels et/ou discrétionnaires.

Frais principaux
Pour l’utilisation de la Carte MasterCard, BCC Corporate SA facture les frais suivants (hormis d’éventuelles offres promotionnelles passagères) : VOIR 
TABLEAU 1
BCC Corporate SA peut, durant certaines périodes, proposer des tarifs promotionnels et modifier les montants conformément aux Conditions Générales 
(voir Article VII “Cotisation, frais et taux de change”).
Aucun frais n’est porté en compte pour le remplacement de la Carte en cas de perte ou de vol.

Modalités de paiement
Votre paiement à BCC Corporate SA peut être effectué par domiciliation bancaire mensuelle ou par virement.

Durée de validité des informations 
BCC Corporate SA se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, conditions et autres modalités susmentionnés. Sauf mention 
contraire expresse, les informations à propos des caractéristiques, conditions et modalités ne s’appliquent qu’à la date où elles sont fournies.

Droit de résiliation 
Le Titulaire de Carte peut résilier le contrat à tout moment et avec effet immédiat moyennant une demande par écrit, datée et signée, adressée à BCC 
Corporate SA à l’adresse 66 Boulevard de l’Impératrice B-1000 Bruxelles. La résiliation du contrat par le Titulaire principal de Carte implique le paiement 
de la totalité des montants dûs. En outre, elle exige la destruction ou la restitution à BCC Corporate SA de toutes les Cartes liées au Compte des cartes. 
BCC Corporate SA ne fermera le Compte des cartes que lorsque le Titulaire de Carte aura réglé tous les montants dûs à BCC Corporate SA. 

Langues
Ces informations et le formulaire de demande sont disponibles en français et en néerlandais. BCC Corporate SA s’engage à communiquer avec vous 
dans la langue que vous avez spécifiée le jour de la conclusion de votre contrat.

Droit applicable – Juridiction compétente
Le droit belge s’applique à ce contrat. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Protections et assurances liées à la Carte MasterCard
Les règles de protection et couvertures d’assurance suivantes sont liées à la Carte MasterCard (voir la police d’assurance pour les conditions 
spécifiques). Elles résultent des contrats entre BCC Corporate SA et les assureurs respectifs. VOIR TABLEAU 2

Durée du service proposé
Ce contrat est d’une durée indéterminée et peut être résilié à tout moment par le Titulaire de Carte principale sous réserve d’un préavis d’ 1 mois. 
BCC Corporate SA peut résilier le contrat sous réserve d’un préavis de 2 mois.

Réclamations - Contacter BCC Corporate SA 
Sans porter préjudice au recours devant le tribunal, le Titulaire de Carte peut adresser d’éventuelles plaintes (par écrit) à
1. BCC Corporate SA - Service Clientèle, 66 Boulevard de l’Impératrice B-1000 Bruxelles
2. Si le Titulaire de Carte n’est pas satisfait de la solution proposée par BCC Corporate SA, il peut, en dernier recours, faire appel à :
Plaintes liées aux services de paiement :
• Ombudsfin 

15-17 rue Belliard, boîte 8, 1040 Bruxelles, Fax: +32 ( 0 ) 2 545 77 79 
Email : ombudsman@ombudsfin.be 
http://ombudsfin.be/

• SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
Direction Générale du Contrôle et de la Médiation 
Front Office - NGIII , 16 boulevard du Roi Albert II , 3e étage, 1000 Bruxelles, Fax: +32 ( 0 ) 2 277 54 52 
e -mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be 
http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/

Plaintes liées aux assurances: 
• Ombudsman des assurances 
 35 Square de Meeûs, 1000 Bruxelles, Fax: +32 (2) 547 59 75 
 http://www.ombudsman.as/fr/complaint/form.asp

Le devoir de diligence
BCC Corporate SA fournit des informations sur les produits d’assurances qui sont liés à la Carte, à savoir si les risques sont couverts ou non. Pour une 
vue d’ensemble des produits d’assurances et la version en vigueur des Conditions Générales Assurances, le demandeur peut visiter  
www.bcc-corporate.be (réf. ITC_BCCC CONS CH BAIR / ITC_BCCC CONS CH BAIR BUS) ou appeler le service clientèle. Le demandeur reconnaît 
avoir été informé d’une manière éthique, impartiale, complète et professionnelle des principales caractéristiques du produit d’assurance, y compris les 
avantages et les inconvénients associés. Pour les couvertures optionnelles, le demandeur reconnaît que BCC Corporate SA et / ou ses représentants 
ont entrepris des efforts pour vérifier que celles-ci répondent aux besoins réels du demandeur). BCC Corporate SA veillera à tout moment à offrir à ses 
clients le produit le plus approprié, mais ne peut pas exclure qu’un client qui choisisse délibérément une sous assurance ou une sur assurance. 
Les produits d’assurances, qui sont liés aux cartes, sont fournis par la compagnie d’assurances suivante: AIG Europe Limited (succursale belge). 
BCC Corporate SA peut décider à tout moment d’opter pour d’autres compagnies d’assurances.

Conflits d’Intérêts 
BCC Corporate SA est toujours à la recherche des meilleurs produits d’assurances pour ses clients. BCC Corporate SA confirme ne pas tirer un 
avantage disproportionné (direct ou indirect) au détriment du Titulaire de Carte quant aux produits d’assurances liés à ses cartes. Les personnes qui 
sont en contact avec les clients de BCC Corporate SA n’ont aucun intérêt financier ou autre spécifique aux assurances quand ils proposent des cartes 
sur lesquelles des produits d’assurances sont liés, ou quand ils donnent des conseils à ce sujet. En cas de suspicion de conflits d’intérêts chez BCC 
Corporate SA ou auprès de ces représentants, une notification peut être faite au Service Clientèle. Notre Politique de Gestion des Conflits d’intérêt peut 
être peut être obtenue en adressant un courrier à BCC Corporate SA - 66 Boulevard de l’Impératrice B-1000 Bruxelles.

Protection de la vie privée
Le responsable du traitement des données de ce formulaire de demande est BCC Corporate SA, 66 Boulevard de l’Impératrice B-1000 Bruxelles.
Outre l’attribution d’une Carte par BCC Corporate SA, toutes les données personnelles fournies via ce formulaire de demande seront utilisées aux 
fins suivantes : l’évaluation de la demande y compris les recherches légalement obligatoires, la publicité et le marketing direct (y compris par courrier 
électronique) par BCC Corporate SA. Le demandeur consent au traitement des données communiquées à ces fins, celles qui sont mentionnées dans 
la Déclaration de Confidentialité Générale de BCC Corporate SA et celles mentionnées dans les Conditions Générales. Sur base de la Loi de protection 
des données personnelles, le demandeur a le droit d’accès et le droit de correction, ainsi que le droit de s’opposer sans frais au traitement à des fins de 
marketing direct. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site web www.privacycommission.be. Le demandeur peut exercer ces droits par une 
demande écrite, datée, signée et accompagnée d’une copie de sa carte d’identité (recto et verso) à : BCC Corporate SA, Service Clientèle,  
66 Boulevard de l’Impératrice B-1000 Bruxelles.

TABLEAU 1 / FRAIS

La cotisation annuelle Une cotisation pour l’utilisation de la Carte est payable sur base annuelle (90 euros par an/par carte, & carte(s) supplémentaire(s) 30 euros par an/par carte. Cette cotisation est facturée pour chaque année de souscription et est appliquée au Compte 
Carte en date du premier état des dépenses et en date de l’état des dépenses suivant chaque anniversaire de la souscription.
Une année de souscription débute à la date anniversaire de la Carte et se termine le jour avant la date anniversaire suivante de la Carte.

Paiement tardif En cas de paiement tardif, nous facturons des intérêts de retard de 1,95 % par mois, appliqués aux montants dûs en fonction du nombre de jours de retard. Nous facturons aussi un coût administratif de 7,5 euros pour le suivi du paiement tardif. 
A chaque état des dépenses, le montant total dû (y compris les frais éventuels, si applicables) est majoré des intérêts de retard dûs, sur lesquels, en cas de paiement tardif, des intérêts de retard peuvent être facturés à nouveau. Ceux-ci sont 
automatiquement appliqués et ce, sans préavis.

Les frais pour les transactions dans des devises 
étrangères

Les transactions dans d’autres devises que l’euro sont converties à l’aide d’un taux de conversion et des frais de conversion de 2,5 % sont appliqués.
Les transactions dans des devises étrangères sont converties en euro à la date du traitement qui peut différer de la date de la transaction. 
Les fluctuations peuvent s’avérer importantes. Le taux de conversion est défini par BCC Corporate SA sur base du taux de conversion officiel publié par la Banque Centrale Européenne le jour ouvrable précédant la date du traitement de la transaction. 
Les modifications au taux de conversion seront appliquées immédiatement et sans notification préalable. 
Si les transactions sont converties par des tierces parties avant de nous être soumises, les conversions effectuées par ces tierces parties se feront aux taux choisis par ces parties et peuvent inclure des frais choisis par elles.

Principaux risques liés au service de paiement En cas de vol, de perte ou de détournement de la Carte, la responsabilité du Titulaire de Carte est limitée à 150 euros pour les transactions de paiement non autorisées effectuées avant la notification.

TABLEAU 2 / PROTECTIONS ET ASSURANCES (*)
Nom Risque couvert (en terme généraux) Couverture
Garantie achats Vol par effaction ou par agression et les dégâts accidentels à vos achats réglés avec la Carte Valide pour 90 jours et jusqu’à 2.000 euros par sinistre et par an
Garantie livraison achats internet Achats, effectués sur Internet et réglés avec la Carte, non conformes ou non-livrés Jusqu’à 1.000 euros par sinistre et par an
Garantie meilleur prix Remboursement du différentiel si vos achats sont offerts ailleurs dans le pays à un prix inférieur Valide pour 30 jours et jusqu’à 1.000 euros par an
Vol de sac/portefeuille Vol par effaction ou par agression de votre sac ou portefeuille Jusqu’à 300 euros par an

Assurance voyage

Annulation ou interruption d’un voyage réglé pour au moins 75% avec la Carte pour cause de maladie,  
accident, décès ou préjudice matériel important Jusqu’à 5.000 euros par voyage/famille/an

Retard de bagage sur vol régulier réglé pour au moins 75% avec la Carte Jusqu’à 250 euros par voyage pour un retard de 4h, jusqu’à 500 euros pour un retard de 48h pour des achats urgents de 
première nécessité

Retard de vol régulier réglé pour au moins 75% avec la Carte Jusqu’à 2.500 euros par voyage pour des frais raisonnables engagés pour des rafraîchissements, repas, hotel, ...
Connexion manquée sur vol régulier réglé pour au moins 75% avec la Carte Jusqu’à 200 euros par voyage pour des frais raisonnables engagés pour des rafraîchissements, repas, hotel, ...
Perte, vol ou dommage sur bagages enregistrés sur vol régulier réglé pour au moins 75% avec la Carte Jusqu’à 750 euros par sinistre
Révalorisation de tickets, réglé pour au moins 75% avec la Carte, en cas de vol annulé ou retardé, réservation en surnombre 
ou correspondance manquée, sans alternative proposée par le transporteur dans les 4 heures Frais complémentaires pour modifications de billet jusqu’à 2.500 euros

Assurance accidents de voyage Décès ou invalidité permanente suite à un accident en transport public, réglé avec la Carte Jusqu’à 250.000 euros

(*) Sous réserve des Conditions Générales 
Les informations reprises dans le TABLEAU 2 sont de nature purement commerciale et ont pour seul objectif de fournir des informations générales sur les services et produits qui y sont mentionnés. Le Titulaire de Carte perd ses avantages dès qu’il cesse d’être titulaire d’une Carte valide (si la Carte est annulée 
ou suspendue). Bien que les informations exposées dans ce document ont été rassemblées avec le plus grand soin et de bonne foi à la date de rédaction du présent document, elles n’ont pas pour prétention d’être exhaustives et ne portent pas préjudice aux éventuelles modifications apportées aux services et 
produits mentionné.

En plus des services de paiement, la Carte Brussels Airlines Miles & More MasterCard vous offre des avantages et services spécifiques. Vous avez la possibilité de souscrire à la Carte de base (à savoir la Carte MasterCard Basic, toutes les infos sur 
www.bcc-corporate.be/mastercardgold/fr) qui vous offre uniquement les services de paiement, sans les avantages et services liés à la Carte Brussels Airlines Miles & More MasterCard. Cette dernière peut être échangée sans frais, à tout moment, contre 
une Carte MasterCard Basic.
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Formulaire de Demande, Carte(s) Supplémentaire(s) 

3. CARTE SUPPLÉMENTAIRE 2

Monsieur Madame

Prénom 

Nom

Nationalité

Date de naissance (âge minimum du demandeur de la Carte: 18 ans)
J J M M A A A A

Lieu de naissance

Lien de parenté (co-habitant(e) / époux/épouse / famille second degré)

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays

Je déclare que les informations fournies dans la présente demande sont sincères et correctes. J’autorise BCC 
Corporate SA à vérifier ces informations à tout moment, même auprès de tiers autorisés à le faire. J’autorise BCC 
Corporate SA à traiter et à contrôler mes données aux fins mentionnées ci-dessous (y compris auprès de tiers): 
le traitement de la demande, la gestion de la relation client (Carte, avantages, assurances, Miles & More, etc.), la 
conformité aux exigences légales, la lutte anti-fraude, la segmentation, le profilage et la gestion des risques de ses 
clients et dans la mesure où je ne m’y oppose pas explicitement, le marketing direct. BCC Corporate SA agit en 
tant que responsable du traitement. Je reconnais que BCC Corporate SA décide indépendamment et définitivement 
d’émettre une Carte ou non. Le contrat entre en vigueur dès son acceptation par BCC Corporate SA et est confirmé 
par l’activation, la signature et/ou l’utilisation de la Carte et chacune de ces opérations implique l’acceptation des 
Conditions Générales et les coûts y afférents.
En tant que Demandeur d’une Carte supplémentaire, je mandate par la présente le Titulaire Carte principale pour 
me représenter pour toutes les opérations relatives à la/aux Carte(s) supplémentaire(s).

✍ SIGNATURE

Date

J J M M A A A A

2. CARTE SUPPLÉMENTAIRE 1

Monsieur Madame

Prénom 

Nom

Nationalité

Date de naissance (âge minimum du demandeur de la Carte: 18 ans)
J J M M A A A A

Lieu de naissance

Lien de parenté (co-habitant(e) / époux/épouse / famille second degré)

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays

Je déclare que les informations fournies dans la présente demande sont sincères et correctes. J’autorise BCC 
Corporate SA à vérifier ces informations à tout moment, même auprès de tiers autorisés à le faire. J’autorise BCC 
Corporate SA à traiter et à contrôler mes données aux fins mentionnées ci-dessous (y compris auprès de tiers): 
le traitement de la demande, la gestion de la relation client (Carte, avantages, assurances, Miles & More, etc.), la 
conformité aux exigences légales, la lutte anti-fraude, la segmentation, le profilage et la gestion des risques de ses 
clients et dans la mesure où je ne m’y oppose pas explicitement, le marketing direct. BCC Corporate SA agit en 
tant que responsable du traitement. Je reconnais que BCC Corporate SA décide indépendamment et définitivement 
d’émettre une Carte ou non. Le contrat entre en vigueur dès son acceptation par BCC Corporate SA et est confirmé 
par l’activation, la signature et/ou l’utilisation de la Carte et chacune de ces opérations implique l’acceptation des 
Conditions Générales et les coûts y afférents.
En tant que Demandeur d’une Carte supplémentaire, je mandate par la présente le Titulaire Carte principale pour 
me représenter pour toutes les opérations relatives à la/aux Carte(s) supplémentaire(s).

✍ SIGNATURE

Date

J J M M A A A A

1. CARTE PRINCIPALE

Monsieur Madame ✍ SIGNATURE

Prénom 

Nom

Date

J J M M A A A A

INSTRUCTIONS !Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, veillez à joindre également :

Veuillez nous envoyer ce formulaire dûment complété et signé soit
• par poste: BCC Corporate SA, New Accounts, 66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles
• par email: mydocuments@bcc.airplus.com

Pour toute question, veuillez contacter notre service clientèle au +32 2 205 86 60.

Pour tout demandeur de Carte Supplémentaire:
Pour les résidents belges: une copie valide (recto/verso) de votre carte d’identité belge
Pour tous les autres: une copie valide de votre carte d’identité européenne ou de votre 
passeport international.
Si l’adresse est différente de celle du demandeur de la Carte Principale:
une copie du dernier décompte d’eau, gaz, électricité de tout demandeur de Carte 
Supplémentaire. 
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Mandat de domiciliation européenne SEPA – Core

Encaissement récurrent

1. RÉFÉRENCE

Veuillez compléter ces deux champs uniquement si vous avez déjà votre Carte BCC Corporate. 
Dans le cas contraire ces références seront complétées directement par BCC Corporate SA.

Référence client C H

Référence de mandat

Votre référence de mandat et la référence contrat seront indiquées sur votre état de dépenses.

2. COORDONNÉES

Monsieur Madame
Prénom du titulaire du compte en banque

Nom  du titulaire du compte en banque

Rue

N° Boîte Code Postal

Commune

Pays

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez BCC Corporate SA, 66 Boulevard de 
l’Impératrice, B-1000 Bruxelles, à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte 
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de BCC Corporate SA et ce 
pour le paiement récurrent des relevés de dépenses relatifs à votre Carte MasterCard.

IBAN

BIC

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

✍ SIGNATURE

Date
J J M M A A A A

Lieu

Identifiant Créancier: SEPA BCC Corporate SA : BE44ZZZ0883523807
66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles, Belgique

! INSTRUCTIONS

Veuillez envoyer ce formulaire dûment complété et signé à BCC Corporate.
• par poste: BCC Corporate SA, 66 Boulevard de l’Impératrice, B-1000 Bruxelles
• par email :  mydocuments@bcc.airplus.com

Pour toute question, veuillez contacter notre service clientèle au +32 2 205 86 60.
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Conditions Générales pour les particuliers des Cartes émises par BCC Corporate

I. Définitions 

Accord : cet accord à durée indéterminée entre le Titulaire de la Carte et BCCC englobant ces Conditions Générales, amendées 

périodiquement ainsi que le Formulaire de demande complété par le demandeur ;

BCCC  :  désigne  BCC Corporate  SA,  dont  le  siège  officiel  se  trouve  à  66  Boulevard  de  l’Impératrice,  B-1000  Bruxelles,  R.P.M. 
n° 0883.523.807, immatriculé auprès de la Banque nationale belge en tant que fournisseur de Services de paiements et immatriculé 
auprès de la FSMA en tant qu’intermédiaire d’assurances dans la catégorie courtier d’assurances sous le numéro No. 109178 A ; 
Carte : la Carte à débit différé émise par BCCC pour accéder au Compte Carte afin d’acheter des biens et/ou des services ;
Carte à débit différé : une Carte permettant au Titulaire de Carte d’acheter des biens et/ou des services et de les payer à une date 
ultérieure. Pour lever toute confusion, la Carte n’est pas une carte de crédit ;
Carte de remplacement : une Carte de renouvellement ou de remplacement mise à disposition du Titulaire de Carte par BCCC ;
Carte supplémentaire : toute Carte Supplémentaire qui est émise pour une personne à n’importe quel moment après l’inscription 
d’un Compte Carte ;
Commerçant  :  une  société,  entreprise  ou  une  autre  organisation  acceptant  les  Cartes  Visa  ou  MasterCard  comme moyen  de 
paiement pour des biens et/ou des services ;
Compte Carte : tout compte que maintient BCCC pour autoriser des Transactions ;

Cotisation  :  la  redevance annuelle pour  l’utilisation des Services de paiement, des Services discrétionnaires et, éventuellement, 
des Services additionnels ;
Défaut : un manquement aux conditions du présent Accord qui survient quand :
1. le Titulaire de Carte n’effectue pas un paiement lorsqu’il est exigible ; ou 
2. Le Titulaire de Carte a dépassé un ou plusieurs plafonds de dépenses le cas échéant ; ou 
3. Un paiement ou un prélèvement est rejeté ou ne peut pas être traité ; ou 
4. Le Titulaire de Carte fournit à BCCC des informations fausses, trompeuses ou frauduleuses ; ou 
5. Le Titulaire de Carte ne parvient pas à se conformer à une condition du présent Accord ; ou 
6. Une procédure d’insolvabilité concernant le Titulaire de la Carte est entamée ; ou 
7. BCCC estime que le Titulaire de Carte est incapable ou refuse de payer ses dettes ; ou 
8. Le Titulaire de Carte décède ou est légalement déclaré incompétent ou frappé d’incapacité ; ou 
9. BCCC se rend compte que le Titulaire de Carte ou un utilisateur autorisé utilise la Carte à des fins illégales ou frauduleuses ;
EEE : Espace Economique Européen : se compose des trois États membres de l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) 
(Islande, Liechtenstein et Norvège) et des 28 États membres de l’Union Européenne (UE) ;
Formulaire de demande : le formulaire de demande de Carte complété par le Titulaire de Carte ;

Mot de passe : un ensemble de codes personnels choisis par les clients pour accéder à leurs Services de paiement ;
PIN : Numéro d’identification personnel, un code numérique utilisé pour autoriser les Transactions avec la Carte ;
Services additionnels  :  services  fournis par BCCC en plus des Services énumérés à  l’art  IV « Utilisation de  la Carte » et pour 
lesquels le Titulaire de Carte a un accord distinct avec BCCC ;
Services de paiement : tous les paiements et les services de paiement et tout service connexe disponible(s) pour le Titulaire de Carte 
par l’utilisation du Compte Carte et/ou de la Carte ;
Services discrétionnaires : services fournis en plus des Services décrits dans l’article IV « Utilisation de la Carte » pour lesquels le 
Titulaire de Carte est soumis à un accord distinct avec une tierce partie ;
Supports durables : tout instrument qui permet au destinataire de stocker les informations qui lui sont adressées personnellement 

de manière accessible en vue d’une consultation ultérieure pendant un laps de temps adapté aux fins de l’information, et qui permet 
la reproduction à l’identique des informations stockées ;
Titulaire de Carte : la personne qui a demandé avec succès un Service de paiement et a reçu au moins une Carte émise par BCCC. 
Titulaire de Carte principale : la personne légalement et financièrement responsable à qui les Services de paiement sont fournis 
par BCCC ;

Titulaire de Carte supplémentaire : une personne qui détient une Carte supplémentaire liée à un Compte Carte ;

Transactions : effectuer ou tenter de faire : (i) un paiement ou un achat de biens ou de services auprès d’un Commerçant quand le 
paiement est effectué en totalité ou en partie par le biais de l’utilisation des Services de paiement, y compris quand le paiement est 
effectué par Internet, par téléphone ou par correspondance ou (ii) un retrait en espèces à un guichet automatique ou, si possible, 
dans une banque en utilisant la Carte, plus les éventuels frais de Transaction facturés par BCCC ou tout tiers dans le cadre du retrait 
d’espèces.
Worldline : désigne Worldline SA (Bank Card Company), 1442 Chaussée de Haecht, 1130 Bruxelles, gérant les Transactions BCCC 
Visa et MasterCard et traitant les réclamations.

II. Clauses générales

Acceptation des Conditions Générales
Cet Accord régit l’utilisation de la Carte et du Compte Carte. La Carte permet d’accéder au Compte Carte et aux avantages de la Carte 
fournis avec la Carte. La Carte est distincte du Compte Carte. En utilisant la Carte, le Titulaire de Carte réaffirme qu’il a lu, compris 
et accepté les présentes Conditions Générales. Cet Accord est à durée indéterminée. Il se poursuivra jusqu’à ce que BCCC ou le 
Titulaire de Carte ferme le Compte Carte conformément au présent Accord. 

Un exemplaire des Conditions Générales applicables peut être consulté et  téléchargé sur www.bcc-corporate.be. Le Titulaire de 
Carte peut également demander un exemplaire gratuitement en contactant le service clientèle.
Le Titulaire de Carte confirme avoir reçu un exemplaire écrit sous une forme lisible de l’Accord et toutes les pièces constitutives de 
celui-ci avant la conclusion de l’Accord. Le Titulaire de Carte confirme de plus qu’il a pris suffisamment de temps pour examiner et 
accepter le contenu de l’Accord avant de conclure l’Accord.
Pour éviter  toute confusion, quand  le Titulaire de Carte a opté pour  les Services additionnels  fournis par BCCC ou des Services 
discrétionnaires fournis par des tiers, il convient de consulter les conditions générales distinctes régissant ces Services additionnels 
et/ou ces Services discrétionnaires.

Modification de l’Accord 
Le Titulaire de Carte sera informé de toute modification apportée à cet Accord dans un avis inclus avec un état des dépenses, dans 
une lettre ordinaire envoyée par la poste ou au moyen d’un autre Support durable, disponible et accessible pour le Titulaire de Carte. 
Ces informations doivent être fournies au moins deux mois avant l’entrée en vigueur des modifications concernées.
Tout en fournissant les renseignements visés au paragraphe précédent, BCCC avise également le Titulaire de Carte qu’il dispose 
d’une période de temps de minimum deux mois pour résilier le contrat, sans frais, et que si le Titulaire de Carte ne met pas fin au 
contrat dans ce délai, il est considéré comme ayant accepté l’Accord modifié.

Résiliation de l’Accord
Le Titulaire de Carte peut mettre un terme à cet Accord à tout moment en appelant BCCC ou en écrivant à BCCC avec un préavis 
d’un (1) mois. Le Titulaire de Carte devra confirmer sa demande de résiliation de l’Accord par écrit au service clientèle. BCCC peut 
mettre un terme à cet Accord en donnant au Titulaire de Carte au moins deux (2) mois auparavant un avis écrit sans que la moindre 
explication ne soit requise. BCCC suivra toujours les exigences légales en fournissant au Titulaire de Carte un avis avant de mettre 
un terme à l’Accord. 

L’Accord prendra fin uniquement quand le Titulaire de Carte aura payé tous les montants qu’il doit à BCCC. Jusqu’à ce moment-là, 
toutes les conditions de l’Accord continueront à s’appliquer (y compris le droit de BCCC de modifier les conditions de l’Accord), mais 
le Titulaire de Carte n’aura aucun droit d’utiliser le Compte Carte pour faire des Transactions et il ne pourra bénéficier d’aucun des 
avantages connexes. 

Lorsque l’une des parties met un terme à l’Accord, le Titulaire de Carte doit : 
• rembourser sur demande toutes les sommes dues sur le Compte Carte, y compris celles qui ne sont pas encore facturées ; 
• détruire toutes les Cartes et cesser d’utiliser le Compte Carte ; et 
• informer les Commerçants de ne pas chercher à faire d’autres Transactions sur le Compte Carte. 

Les Cotisations exigées périodiquement  conformément au présent Accord sont payables par  le Titulaire de  la Carte uniquement 
en  fonction  d’une  base  pro  rata  temporis  jusqu’à  la  résiliation  du  contrat.  Si  les  cotisations  sont  payées  à  l’avance,  elles  seront 
remboursées en fonction d’une base pro rata temporis. 
 

Tout solde positif du Compte Carte sera remboursé au Titulaire de Carte principale en cas de résiliation de l’Accord.

Si ce produit a été acquis à distance, le Titulaire de Carte a le droit de résilier le présent Accord sans raison et sans encourir une 

pénalité, dans un délai de quatorze jours calendriers à partir du jour où l’Accord a été conclu. Tout Titulaire de Carte qui n’exerce pas 
ce droit de rétractation est alors définitivement lié par les dispositions de l’Accord. Le Titulaire de Carte restera responsable de toutes 
les Transactions effectuées sur le Compte.

III. Émission de la Carte et du code PIN

Émission de la Carte
BCCC délivre des Cartes à sa seule discrétion et se réserve le droit de refuser de délivrer une Carte pour une raison quelconque. 

La Carte sera utilisable uniquement par le Titulaire de Carte. La Carte sera délivrée uniquement au nom d’une personne physique 
et ne peut être transférée à des tiers. La Carte est et demeure la propriété de BCCC. La Carte est envoyée au Titulaire de Carte par 
courrier normal. BCCC supporte les risques liés à l’envoi de la Carte et/ou de tout moyen (code PIN,...) permettant son utilisation. Une 
fois que la Carte a été reçue par le Titulaire de Carte, le Titulaire de Carte est responsable de tous les engagements et les créances 
résultant de son utilisation, conformément aux dispositions de l’Accord. Dès réception de la Carte, le Titulaire doit signer la bande 
de signature au verso de la Carte avec un stylo à encre indélébile. La preuve du postage et/ou de la réception de la Carte relève de 
la responsabilité de BCCC.

Émission du code PIN
Un code PIN est envoyé au Titulaire de Carte sous pli cacheté qu’il devra détruire après avoir mémorisé le code PIN. Ce code PIN peut 
être modifié par le Titulaire de Carte, entièrement sous la responsabilité du Titulaire de Carte. 

Cartes supplémentaires
À la demande du Titulaire de Carte principale, BCCC peut délivrer des Cartes aux Titulaires de Cartes supplémentaires. Les Titulaires 
de Cartes supplémentaires n’ont pas de Comptes Carte chez BCCC, mais ils peuvent utiliser le Compte Carte du Titulaire principal 
sous réserve des dispositions du présent Accord. 
BCCC peut limiter le nombre de Titulaires de Cartes supplémentaires autorisés sur le Compte Carte. 
Le Titulaire de Carte principale est responsable de toute utilisation du Compte Carte par les Titulaires de Cartes supplémentaires et 
par n’importe quelle personne à laquelle il aurait permis d’utiliser le Compte Carte. Le Titulaire de Carte principale a la responsabilité 
de s’assurer que les Titulaires de Carte supplémentaire respectent cet Accord, en particulier pour l’utilisation ou la gestion de la Carte 
ou pour  l’autorisation des Transactions. Le Titulaire de Carte principale est  tenu de notifier  tout Titulaire de Carte supplémentaire 
des modifications apportées au présent Accord. Le Titulaire de Carte principale porte  la  responsabilité ultime de  l’ensemble des 
Transactions, des frais de retraits en espèces et des Cotisations de toute Carte supplémentaire. 

L’utilisation de la Carte supplémentaire sera considérée comme une confirmation que le Titulaire de Carte supplémentaire respecte 
les termes du présent Accord. Si le Titulaire de Carte principale souhaite révoquer le droit d’utiliser le Compte Carte d’un Titulaire de 
Carte supplémentaire (et annuler cette Carte) il doit l’indiquer à BCCC et la capacité du Titulaire de Carte supplémentaire à faire des 
Transactions prendra fin immédiatement.

Renouvellement de la Carte
Une date d’expiration est  imprimée sur  la Carte. Le Titulaire de Carte recevra automatiquement une nouvelle Carte avant  la date 
d’expiration de la Carte, sauf dans le cas où le Titulaire de Carte ou BCCC ont mis un terme au présent Accord. Le Titulaire de Carte 
ne doit pas utiliser les Cartes expirées et doit détruire toutes les Cartes expirées de façon à ce qu’elles ne puissent plus être utilisées.

IV. Utilisation de la Carte

Paiements
Le Titulaire peut utiliser la Carte conformément au présent Accord pour payer des biens et services auprès des Commerçants qui 
acceptent  la Carte. Si  cela est  autorisé par  le Commerçant,  le Titulaire de Carte peut  retourner  au Commerçant  les produits  ou 
services obtenus à l’aide de la Carte et peut recevoir un crédit sur le Compte Carte. 

Paiements récurrents
Le Titulaire de Carte peut autoriser BCCC à mettre en place une facilité de facturation récurrente pour un Commerçant sélectionné. 
Pour toute facilité de paiement récurrente, le Titulaire de Carte a la responsabilité de régler tous les frais engagés par le Commerçant. 

Le Titulaire de Carte peut autoriser un Commerçant à obtenir le paiement des produits et/ou services sur un Compte Carte à intervalle 
régulier (ci-après nommé paiement récurrent). Pour éviter toute perturbation possible des paiements récurrents et de la livraison de 
biens et/ou des services par le Commerçant, en cas de Carte de remplacement ou de Carte annulée, le Titulaire de Carte conserve 
la responsabilité de faire en sorte que  le Commerçant dispose des  informations  les plus à  jour concernant  le paiement récurrent. 
BCCC ne fournit pas d’informations liées à la Carte de remplacement (p. ex. numéro de Carte et la date d’expiration) au Commerçant, 
cependant  dans  certaines  circonstances,  des  paiements  récurrents  peuvent  être  facturés  automatiquement  sur  une  Carte  de 
remplacement sans notification préalable. 

Le Titulaire de Carte reste responsable de tous les paiements récurrents qui continuent à être facturés sur le Compte Carte découlant 
d’une Carte qui a été remplacée ou annulée. 

BCCC décline toute responsabilité en ce qui concerne la mise en place de la facilité de paiement récurrent ou si le Commerçant n’a 
pas facturé le Compte Carte.

Provision d’une garantie
Le  Titulaire  a  la  possibilité  d’utiliser  la  Carte  pour  obtenir  certains  services  pour  lesquels  il  est  d’usage  de  fournir  une  garantie 
(réservations d’hôtel ou voiture de location, par exemple). Dans ce cas, le Commerçant peut demander à BCCC de mettre de côté 
temporairement en sa faveur un montant équivalent au montant de la garantie.

Sous réserve des exigences du Commerçant, une pré-autorisation de la Carte peut être nécessaire pour un montant prédéterminé 
dans  la devise concernée. Si  le montant  total préautorisé ne sert pas à  régler  le montant associé,  il est possible que  le montant 
préautorisé soit retenu pendant 7 jours (à l’exception de la location de voiture et de croisières qui peuvent demander plus de 7 jours). 
Le Titulaire de Carte consent explicitement à toute future autorisation préalable et au fait que le montant peut être bloqué pendant 
une certaine période. 

Retrait d’espèces 
La Carte peut être utilisée par le Titulaire de Carte pour des retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets en Belgique et 
à l’étranger. Dans le cas de retraits électroniques ou de paiements pour lesquels un code PIN est nécessaire, ce code PIN remplace 
la signature autographe et constitue la signature électronique du Titulaire de la Carte. Des frais sont applicables comme détaillé dans 
la section VII « Cotisations, frais et taux de change » du présent Accord.

Convertir des Transactions faites en devise étrangère
Si le Titulaire de Carte effectue une Transaction en devise étrangère, elle sera convertie en euros à la date de son traitement (qui 
peut être différente de la date de la Transaction). Le taux de conversion sera fixé par BCCC sur la base du taux de change publié 
officiellement par la Banque centrale européenne le jour ouvrable précédant le jour du traitement de la Transaction.

Ce taux peut différer du taux qui est en vigueur à la date de la Transaction. Les fluctuations peuvent être importantes. Ce taux est fixé 
chaque jour. L’évolution des taux s’appliquera immédiatement et sans préavis au Titulaire de Carte. Des frais calculés au pourcentage 
seront payables sur le montant converti en euros en tant que frais de Transaction hors euro.

Si les montants des Transactions sont convertis par des tierces parties avant d’être soumis à BCCC, toute conversion faite par ces 
tiers sera réalisée au taux défini par ces tiers et peuvent inclure une commission qu’ils auront déterminée.

Avantages de la Carte, Services additionnels et Services discrétionnaires
La Carte peut offrir des Services additionnels associés au Compte Carte et BCCC communiquera avec  le Titulaire de Carte par 
rapport  à  ces  services  et  avantages.  En  outre,  les  tiers  peuvent  fournir  des  Services  discrétionnaires  tels  que  des  prestations 
d’assurances, ou des programmes de fidélité.

Les Services additionnels et les Services discrétionnaires sont fournis en vertu d’accords contractuels distincts, et ceux-ci peuvent 
changer à tout moment sous réserve des règles de modification détaillées dans lesdits accords. 

BCCC fournira les détails de ces Services additionnels et des Services discrétionnaires lorsque le Titulaire demandera la Carte et 
dans d’autres documents que BCCC enverra au Titulaire de Carte, comme dans les packs de bienvenue et les communications sur 
les services.

Si les produits ou services impliquent une Cotisation distincte, elle peut être imputée au Compte Carte.

Les Services discrétionnaires qui sont fournis par des tiers sont soumis aux conditions générales énoncées par  la tierce partie et 
toutes les questions ou tous les différends doivent être réglés directement avec ladite tierce partie.

Transaction autorisée - consentement 
Un paiement est considéré comme une Transaction autorisée si  le Titulaire de Carte marque son accord pour exécuter  l’ordre de 
paiement.

On  considère  que  le  Titulaire  de Carte  a marqué  son  accord  pour  effectuer  une Transaction  lorsqu’il  demande  une Transaction 
utilisant le Compte Carte en présentant une Carte ou en fournissant les informations de la Carte ou du Compte Carte et, si nécessaire 

pour  la Transaction,  en  saisissant  le  code PIN de  la Carte,  le Mot  de  passe,  ou  conformément  à  toutes  autres  procédures.  Les 
Transactions peuvent être autorisées de cette  façon pour une seule Transaction ayant  lieu au moment de  l’autorisation, pour un 
paiement à faire à une date ultérieure, ou pour une série d’opérations qui se produira à l’avenir. Selon les conditions fixées avec le 
Commerçant, en autorisant les Transactions de cette façon, le Titulaire de Carte peut également autoriser le Commerçant à accepter 
un paiement par Carte à l’avenir, si le paiement initial a échoué. Si le Titulaire de Carte n’a pas autorisé la Transaction sur le moment, 
le Titulaire de Carte peut confirmer plus tard l’autorisation pour cette Transaction. 

Le Titulaire de Carte peut uniquement annuler les futures Transactions datées, ou qui font partie d’une série, si le Titulaire de Carte 
les annule avant la fin du jour ouvrable précédant l’échéance de traitement.

BCCC peut refuser d’autoriser une Transaction pour des motifs raisonnables. . Les raisons d’un tel refus de la part de BCCC peuvent 
inclure  des  suspicions  d’utilisation  non autorisée  ou  incorrecte,  des  difficultés  techniques,  des  exigences  légales,  une  utilisation 
non autorisée ou abusive, l’évaluation de la capacité du Titulaire de Carte à payer, si l’utilisation de la Carte était interdite ou parce 
que certains types de Transactions ne sont pas disponibles (y compris si la Transaction est supérieure à une limite de Transaction 
quelconque). Cela peut se produire même si le Compte Carte n’est pas en Défaut. Si BCCC agit ainsi, le Titulaire de Carte en sera 
normalement informé au point de vente, mais pas nécessairement. Dans tous les cas, le Titulaire de Carte peut se renseigner sur les 
Transactions qui ont été refusées ou sur d’autres restrictions imposées à la Carte en contactant BCCC.

BCCC n’est pas responsable des pertes que le Titulaire de Carte engage si BCCC n’autorise pas une Transaction et BCCC n’est pas 
responsable si un Commerçant refuse d’accepter la Carte. Dans certaines circonstances, à sa seule discrétion, BCCC peut choisir de 
demander une autorisation supplémentaire au-delà de l’autorisation fournie par les moyens de consentement mentionnés ci-dessus. 

Irrévocabilité des Transactions autorisées
Le Titulaire de Carte ne peut pas annuler une Transaction autorisée après qu’elle ait été traitée.
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Toutefois, le Titulaire de Carte a le droit de demander un remboursement 

• si le montant exact de la Transaction n’était pas spécifié lorsque l’ordre a été émis
et

• lorsque le montant de la Transaction dépasse le montant auquel le Titulaire de Carte pourrait raisonnablement s’attendre, compte 
tenu de son historique de dépenses, des conditions de cet Accord et des circonstances pertinentes à ce sujet.

Le Titulaire de Carte doit demander le remboursement dans les 8 semaines suivant la date du débit de la Transaction sur le Compte 
Carte. Le Titulaire de Carte devra fournir à BCCC toutes les informations raisonnablement demandées et BCCC est en droit de fournir 
ces  informations à des  tierces parties  telles que Worldline ou  tout  autre  fournisseur de  service  soigneusement  sélectionné pour 
étudier la réclamation. Wordline conclura les enquêtes dans les 10 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires 
et effectuera le remboursement (normalement en ajustant le solde du Compte Carte) ou informera le Titulaire de Carte des motifs 
de refus de la réclamation. 

Transactions non autorisées
Le Titulaire de Carte s’engage à consulter les états des dépenses qui lui sont envoyés. Le Titulaire de Carte doit avertir immédiatement 
Card Stop en appelant le + (32) (0) 70/344 344 s’il soupçonne :
• qu’une Carte a été perdue, volée ou non reçue ; 
• qu’une autre personne connaît le code PIN ou un autre code de sécurité ; ou 
• que le Compte Carte ou la Carte a été utilisé(e) à mauvais escient ou utilisé(e) sans l’autorisation du Titulaire de Carte, ou qu’une 
Transaction sur le Compte Carte n’a pas été autorisée ou a été traitée de manière incorrecte. 

Cette notification à Card Stop vaut notification à BCCC. Une fois que le Titulaire de Carte a informé BCCC de l’un des événements 
ci-dessus, BCCC annulera la Carte et une Carte de remplacement sera émise. 

En cas de vol, de perte ou de détournement de  la Carte,  la  responsabilité du Titulaire de Carte est  limitée à 150 euros pour  les 
Transactions de paiement non autorisées effectuées avant la notification.
Toutefois, le Titulaire de Carte supportera toutes les pertes relatives à des Transactions non autorisées s’il les a engagées en agissant 
frauduleusement ou en omettant de remplir une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou légales intentionnellement ou par 

négligence. Dans ce cas, le montant maximal de 150 euros n’est pas applicable. 

Si le Titulaire agit frauduleusement, le Titulaire de Carte sera responsable de toutes les Transactions. 

Pour contester une Transaction non autorisée, le Titulaire de Carte doit contacter BCCC rapidement (et au plus tard 13 mois à compter 
de la date de la Transaction). BCCC dirigera le Titulaire de Carte vers Worldline, qui remboursera immédiatement ou suspendra la 
Transaction, y compris tous les frais applicables. Wordline peut demander au Titulaire de Carte de confirmer par écrit qu’il n’a pas 
autorisé la Transaction. Si Wordline découvre ultérieurement que le Titulaire de Carte n’avait pas droit à un remboursement, Worldline 
remettra en vigueur la Transaction et tous les frais applicables. 
Toutefois, si Wordline a de bonnes raisons de penser que le Titulaire de Carte a agi de façon malhonnête ou a agi délibérément ou 
a commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de sa Carte, des informations du Compte Carte, du code PIN 
ou d’autres mots  de passe, Wordline  enquêtera  avant  de  fournir  un  remboursement  et  peut  suspendre  la Transaction. Worldline 
effectuera ses  investigations dès que possible et une fois qu’elles seront achevées, procédera si nécessaire, aux ajustements du 
Compte Carte en conséquence. 

En cas d’erreur(s) dans une Transaction et s’il s’agit d’une faute de BCCC, ce dernier révoquera la Transaction et restaurera le Compte 
Carte. BCCC peut ensuite soumettre de nouveau la Transaction correcte. 

V. Limites du service

Fixation du plafond de dépenses 
Les  plafonds  d’utilisation  applicables  sont  communiqués  au Titulaire  de Carte  lorsque  la  demande de Carte  est  approuvée.  Les 
plafonds applicables peuvent être adaptés deux  fois par an selon  les besoins du Titulaire, à  la demande du Titulaire de Carte et 
avec l’accord de BCCC, dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par BCCC et communiqués au Titulaire de Carte. 
Le Titulaire de Carte principale peut demander qu’un plafond mensuel de dépenses correspondant à ses besoins soit  fixé, dans 
le respect des Conditions Générales de cet article. BCCC se réserve  toutefois  le droit de refuser une demande de fixation ou de 
modification du plafond sans avoir à justifier sa décision.

Il est interdit de dépasser le montant du plafond mensuel. En aucun cas, cela ne peut être considéré comme un octroi tacite d’une 
facilité de découvert ou encore une augmentation ou une extension du plafond des dépenses. . 

Résiliation ou suspension du Compte Carte 
BCCC peut, sans préavis,
• mettre fin ou suspendre l’utilisation du Compte Carte immédiatement (c’est-à-dire empêcher en permanence ou temporairement le 
Titulaire de Carte et/ou tout Titulaire de Carte supplémentaire d’utiliser sa Carte ou son Compte Carte pour faire une opération et 
empêcher le Titulaire de Carte d’accéder à tous les services offerts dans le cadre de cet Accord) ; 

• annuler ou suspendre toute caractéristique du Compte Carte ; 

• retirer ou ne pas réémettre une Carte. 

Si BCCC entreprend l’une de ces actions, le Titulaire de Carte devra encore payer à BCCC toutes les Transactions conformément aux 
conditions de cet Accord. BCCC peut également avertir les Commerçants que le Compte Carte a été annulé ou suspendu. 

BCCC peut entreprendre l’une de ces actions pour des raisons de sécurité, dans le cas où le Titulaire de Carte est en Défaut, s’il 
soupçonne une utilisation non autorisée, impropre ou frauduleuse, ou parce qu’il y a un risque significativement accru que le Titulaire 
de Carte ne soit pas en mesure d’effectuer des paiements dus sur le Compte Carte en temps voulu (par exemple, si le Titulaire de 
Carte décède ou fait faillite). BCCC informera normalement le Titulaire de Carte au préalable ou immédiatement après et peut, sans 
obligation, en donner les raisons. Si le Compte Carte est annulé ou suspendu, le Titulaire de Carte ne peut pas utiliser les Cartes et, 
s’il est annulé, il est dans l’obligation de les détruire. 

BCCC peut accepter de rétablir le Compte Carte après avoir empêché le Titulaire de Carte de l’utiliser si les raisons pour lesquelles 
le Compte Carte a été restreint au départ ne sont plus présentes. Le Titulaire de Carte peut informer BCCC si tel est le cas et peut 
demander le rétablissement en contactant le service clientèle. 

Si BCCC le fait, il peut : 

• rétablir toute Carte émise sur le Compte Carte ; et 

• facturer toutes les Cotisations applicables. 

Si la Carte est annulée ou suspendue pour une raison quelconque, toutes les autres Cartes émises sur le Compte Carte peuvent être 
annulées ou suspendues en même temps. 

Restrictions de sécurité
A des fins de sécurité, BCCC peut imposer certaines restrictions d’utilisation sur les fonctionnalités des Cartes dans certains pays. 
Par conséquent, le Titulaire de Carte peut ne pas être en mesure de retirer de l’argent ou d’effectuer des paiements avec la Carte dans 
certains pays ou peut seulement être en mesure de le faire dans certaines circonstances (par exemple uniquement lorsque le code 
PIN est fourni ou si certains plafonds ont été définis).

Le Titulaire de Carte ne peut pas utiliser le Compte Carte pour des activités illégales ou d’une manière qui déguise la vraie nature 
de la Transaction, par exemple, en obtenant des espèces par le biais d’une Transaction dont le Titulaire de Carte sait qu’elle sera 
considérée  comme  un  achat  de  biens  et  services,  ou  en  utilisant  la  Carte  chez  un  Commerçant  dont  le  Titulaire  de  Carte  est 
propriétaire ou qu’il contrôle. 

VI. Etat des dépenses

BCCC fournira au Titulaire de Carte principale un état des dépenses liées au Compte de Carte au moins une fois par mois s’il y a eu 
une activité sur le Compte Carte. Outre les informations de paiement, chaque état des dépenses montrera toutes les Transactions 
effectuées sur le Compte Carte pendant la période de l’état des dépenses, le solde restant, les paiements dus et toutes les autres 
informations requises par la Loi.

Les états des dépenses peuvent également contenir des informations importantes concernant la Carte et/ou les Services additionnels 
ou  les Services discrétionnaires.  .  Le Titulaire  de Carte  doit  toujours  vérifier  l’exactitude de  chaque état  et  doit  contacter BCCC 
immédiatement si davantage d’informations sur une Transaction d’un état des dépenses sont nécessaires, ou si le Titulaire de Carte 
estime que toutes les Transactions n’ont pas été autorisées par ses soins.

BCCC peut envoyer des alertes au Titulaire de Carte, des messages importants et d’autres communications sur le Compte Carte par 
courrier électronique ou par SMS. 

VII. Cotisation, frais et taux de change

Le Titulaire de Carte est  informé des différents frais et Cotisations applicables à la Carte et au Compte Carte lors de la demande 
d’un Compte Carte.
Les frais et Cotisations du Compte Carte sont ou peuvent être payables pour les éléments suivants :

Cotisation annuelle 
Une  Cotisation  de  service  périodique  est  payable  sur  une  base  annuelle.  Cette  Cotisation  est  facturée  pour  chaque  année  de 

souscription et est appliquée au Compte Carte en date du premier état des dépenses (ou à la date fixée et notifiée au Titulaire de 
Carte) et en date de l’état des dépenses suivant chaque anniversaire de la souscription. Sous réserve de toute offre promotionnelle 
que BCCC peut faire au Titulaire de Carte, le montant forfaitaire applicable de la Cotisation est indiqué dans le barème de Cotisations 

annuelles prévues pour le Titulaire de Carte dans le cadre de cet Accord. 
Une année de souscription débute à la date à laquelle BCCC ouvre le Compte du Titulaire de Carte au sein de ses systèmes et se 
déroule jusqu’à la veille du prochain anniversaire de souscription. L’année de souscription peut être modifiée quand il y a une mise 
à niveau supérieure ou inférieure du Compte ou lorsqu’une Cotisation annuelle différente devient exigible. Dans ce cas, l’année de 
souscription se déroulera à compter de la date d’effet du changement apporté au produit ou à la Cotisation dans le système de BCCC.

Cotisation du Titulaire de Carte supplémentaire
Une Cotisation de service périodique peut éventuellement être facturée annuellement pour chaque Carte supplémentaire que BCCC 
émet à la demande du Titulaire de Carte. Lorsqu’une Cotisation annuelle de Titulaire de Carte supplémentaire est exigible, elle est 
facturée pour chaque année de souscription de Carte supplémentaire et est appliquée au Compte Carte en date du premier état des 
dépenses émis après l’émission de la Carte supplémentaire (ou à toute autre période ultérieure notifiée au Titulaire de Carte) et la date 
de l’état des dépenses suivant chaque anniversaire de souscription à une Carte supplémentaire.
Sous réserve de toute offre promotionnelle que BCCC peut faire au Titulaire de Carte, le montant forfaitaire applicable de la Cotisation 
est indiqué dans le barème de Cotisations annuelles prévues pour le Titulaire de Carte dans le cadre de cet Accord. 

Une année de souscription pour une Carte supplémentaire débute à la date à laquelle BCCC émet la Carte supplémentaire au sein 
de ses systèmes et se déroule jusqu’à la veille du prochain anniversaire de souscription. L’année de souscription peut être modifiée 
quand il y a une mise à niveau supérieure ou inférieure du Compte ou lorsqu’une Cotisation annuelle différente devient exigible. Dans 
ce cas, l’année de souscription se déroulera à compter de la date d’effet du changement apporté au produit ou à la Cotisation dans 
le système de BCCC.

Retrait d’espèces
Pour chaque retrait d’espèces effectué à l’aide de la Carte dans un distributeur de billets, l’état des dépenses doit comporter, outre 
le montant retiré, une commission sur ce montant. Une commission de 1 % du montant est facturée à l’état des dépenses, avec un 
minimum de 5 euros. Le montant retiré est limité à un maximum de 600 euros par période de 4 jours consécutifs.
Pour les retraits d’espèces dans une banque, la commission est de 2 % avec un minimum de 5 euros. 

Frais de Transaction hors euro
Des frais de 2,5 % seront payables sur le montant converti en euros. Voir « Conversion des Transactions faites en devise étrangère ».

Frais pour retard de paiement
En cas de retard de paiement, BCCC débite des frais de retard de paiement calculés au taux de 1,95 % par mois, s’appliquant à tous 
les montants impayés (y compris les montants et frais préalablement dûs)  et calculés quotidiennement en fonction du nombre de jour 
où le compte est en Défaut de paiement. BCCC facturera également des frais administratifs de 7,5 Euros pour le suivi du paiement en 
retard. Ce montant s’appliquera automatiquement sans préavis.

Frais pour des communications de virements mal structurées
15 Euros par paiement seront facturés après le second virement effectué sans communication ou avec une communication incorrecte.

Exemplaires supplémentaires d’états des dépenses
Une somme de 5 euros sera payable pour tout exemplaire supplémentaire d’état des dépenses que demande le Titulaire de Carte.

Frais de copie des reçus de paiement
Une somme de 25 euros sera payable pour toute copie que demande le Titulaire de Carte.

Frais de perception
En sus des frais énoncés ci-dessus, le Titulaire de Carte s’engage à payer tous les frais raisonnables, y compris les honoraires des 
conseillers juridiques qu’engage BCCC pour la perception des sommes dues par le Titulaire de Carte.

VIII. Obligations et responsabilités du Titulaire de Carte

Obligations de base
Le Titulaire de Carte doit utiliser la Carte et les services liés conformément à l’Accord régissant son émission et son utilisation.
La Carte et le code PIN sont strictement personnels au Titulaire de Carte. Le Titulaire de Carte doit prendre toutes les précautions 
nécessaires pour assurer la sécurité de la Carte et du code PIN. Cela signifie que le Titulaire de Carte doit :

• signer la Carte et garder la Carte en sa possession et en sécurité ; 

• assurer la sécurité de la Carte et ne pas laisser quelqu’un d’autre l’utiliser ; 
• mémoriser le code PIN et ne pas l’écrire sur un document, un objet ou un support sauf si le code est bien masqué ;
• ne pas laisser d’autres personnes utiliser la Carte et vérifier régulièrement que la Carte est toujours en sa possession ;
• ne pas donner la Carte,  les informations du Compte Carte,  le code PIN ou d’autres mots de passe à quiconque en dehors des 
personnes autorisées pour une Transaction et ne pas laisser d’autres personnes observer leur utilisation ;

• choisir un code PIN ou un Mot de passe qui n’est pas facile à deviner.

Les héritiers détenant les droits d’un Titulaire de Carte décédé seront considérés comme conjointement et solidairement responsables 
de toutes les obligations découlant de l’utilisation de la Carte.
 

Modification des coordonnées
Le  Titulaire  de Carte  doit  informer  BCCC  immédiatement  de  tout  changement  ou modification  de  son  nom,  de  ses  numéros  de 
téléphone, de l’adresse de sa résidence principale, de son pays de résidence, ou de l’adresse postale ou des numéros de téléphone 
ou de l’adresse électronique utilisés par BCCC pour l’envoi des états des dépenses ou des avis. . 

Si BCCC a été dans l’incapacité d’envoyer des états des dépenses ou d’autres communications ou que ceux-ci ont été renvoyés à 
l’expéditeur, BCCC peut cesser d’essayer de communiquer avec le Titulaire de la Carte jusqu’à ce que BCCC reçoive des coordonnées 
exactes. Finalement, cette situation peut entraîner la fermeture du Compte Carte et de toutes les Cartes supplémentaires si BCCC ne 
peut toujours pas contacter le Titulaire de Carte après des efforts raisonnables.
 

BCCC n’est pas responsable de toute défaillance de réception d’une communication (y compris un état des dépenses) si elle a été 
envoyée à l’adresse fournie par le Titulaire de Carte ou si BCCC n’envoie pas la communication, car les communications précédentes 
ont été renvoyées à l’expéditeur.

Si le Titulaire de Carte a plus d’un Compte Carte, il doit notifier BCCC séparément pour chaque Compte Carte. BCCC peut mettre à 
jour les coordonnées si la société reçoit des informations indiquant que celles-ci ont changé ou sont incorrectes.

Le Titulaire de Carte avisera BCCC  immédiatement pendant  la durée de  l’Accord s’il ne  remplit plus  les critères d’éligibilité de  la 
Carte, compte tenu des informations fournies sur le Formulaire de demande de Carte (par exemple si le Titulaire de Carte connaît un 
changement important de situation qui pourrait réduire sa capacité à rembourser toute somme due).

Sécurité, perte, vol et fraude
Le Titulaire de Carte doit avertir Card Stop (tél : + (32) (0) 070/344 344) immédiatement en cas de constatation de perte, de vol ou de 
détournement de la Carte ou du Compte Carte ou en cas d’utilisation non autorisée. Le Titulaire de Carte doit également déclarer tout 
incident aux autorités de police de la zone où la perte ou le vol s’est produit dans les 24 heures suivant la constatation.

Dans le cas où la Carte est trouvée après le signalement de la perte ou du vol par le Titulaire de Carte, le Titulaire de la Carte s’engage 
à détruire la ou les Cartes en la ou en les coupant en deux, en traversant la bande magnétique et la puce.

Une fois que le Titulaire de Carte a prévenu Card Stop de la perte, du vol ou d’une mauvaise utilisation de la Carte, le Titulaire de 
Carte n’est plus responsable des conséquences de la perte ou du vol de la Carte, sauf si BCCC peut prouver que le Titulaire de Carte 
a agi frauduleusement.

Négligence grave : responsabilité du Titulaire de Carte jusqu’à la notification
Selon les circonstances et sans préjudice de la discrétion de la Cour, une négligence grave peut survenir lorsque le Titulaire de Carte :
  a omis d’aviser Card Stop de la perte, du vol ou de tout risque de mauvais usage de la Carte dès qu’il a pris connaissance de cet 
événement ;

  n’a pas pris des mesures de précaution suffisantes à l’égard de la Carte, du Compte Carte et, le cas échéant, du code PIN et de 
leur utilisation ; 

  n’a pas déclaré la perte ou le vol aux autorités de police de la zone où la perte ou le vol s’est produit dans les 24 heures suivant la 
constatation ;

  n’a  pas  vérifié  l’état  des  dépenses  sur  lequel  les  Transactions  sont  indiquées  et  les  enregistrements  sur  le  Compte  et,  par 
conséquent, n’a pas identifié et informé BCCC d’une mauvaise utilisation de la Carte dans les délais prévus ;

  a écrit le code PIN sous une forme lisible sur la Carte ou sur un objet ou un document que le Titulaire conserve ou transporte avec 
la Carte ;

  a dévoilé le code PIN à une tierce partie.

Le Titulaire de la Carte n’est pas responsable de négligence grave lorsque le code PIN lui est extorqué par violence contre lui ou ses 
biens ou l’un de ses proches ou leurs biens, ou sous la menace d’une violence imminente envers le Titulaire de Carte, ses biens ou 
l’un de ses proches ou leurs biens.

Engagement de paiement
Conformément  à  la  section  «  Transactions  non  autorisées  »  de  l’Accord,  le  Titulaire  de  Carte  promet  de  payer  l’ensemble  des 
Transactions, dont :

• Les Transactions que le Titulaire de Carte a autorisées, même si le Titulaire de Carte ne présente pas sa Carte ou ne signe pas 
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pour la Transaction ;

• Les Transactions que d’autres personnes autorisent si le Titulaire de Carte leur permet d’utiliser le Compte Carte ; et
• Les Transactions que les Titulaires de Cartes supplémentaires autorisent ou permettent à d’autres personnes d’autoriser.

Paiement des états des dépenses mensuels
Le Titulaire de Carte doit payer le solde impayé intégral du Compte Carte chaque mois, comme indiqué sur l’état des dépenses. Ce 
paiement doit parvenir à BCCC et être crédité sur le Compte avant la date d’échéance du paiement. Les crédits et remboursements 
sur le Compte Carte seront traités comme des paiements effectués par le Titulaire de Carte. À la demande de BCCC, le Titulaire de la 
Carte accepte aussi de payer à BCCC tout montant dépassant le plafond des dépenses immédiatement. 

Les paiements doivent être faits en euros et peuvent être faits par toute méthode figurant sur l’état des dépenses ou toute méthode 
que BCCC peut indiquer. 
Le Titulaire de Carte doit effectuer un paiement distinct pour chaque Compte détenu auprès de BCCC. Si le Titulaire de Carte envoie 
des paiements ensemble et ne désigne pas clairement le Compte à créditer, BCCC peut appliquer ces paiements à n’importe quel 
Compte Carte.

Le Titulaire de Carte doit seulement verser le solde dû. Aucun paiement anticipé (par exemple les paiements demandés par le Titulaire 
de Carte dépassant les montants dus) ne doit être exécuté. Tout solde positif du Compte Carte sera remboursé au Titulaire de Carte 
principale dans un délai raisonnable.

BCCC créditera les paiements sur le Compte Carte une fois que les fonds seront reçus en supposant que toutes les informations de 
paiement ont été fournies avec précision. Si le paiement du Titulaire de Carte ne suit pas les instructions données par BCCC, il peut y 
avoir un retard de crédit sur le Compte Carte. Cela pourrait entraîner l’application de frais pour paiement tardif (voir art VII « Cotisation, 
frais et taux de change»), et BCCC peut débiter le Compte Carte de tous les frais raisonnables encourus.

Les délais indiqués pour faire un paiement à BCCC sont uniquement des estimations et sont dépendantes du fournisseur du service 
et du système de paiement utilisé par le Titulaire de Carte pour effectuer le paiement. Le Titulaire de Carte doit laisser suffisamment 
de temps pour que BCCC puisse recevoir le paiement avant l’échéance de paiement. Les tiers qui envoient des paiements à BCCC 
ou qui traitent le paiement au nom du Titulaire de Carte ne sont pas des agents de BCCC et le moment de leur réception du paiement 

ne sera pas considéré comme le moment où BCCC reçoit le paiement.
Si BCCC décide d’accepter un paiement effectué dans une devise étrangère, la société choisira un taux pour convertir le paiement en 
euro, à moins que la Loi n’exige que BCCC utilise un taux particulier. BCCC peut imposer des frais supplémentaires pour la conversion 
des paiements, y compris les frais de conversion de devises engagés. 
Si BCCC traite un retard de paiement, un acompte ou un paiement marqué avec n’importe quelle terminologie restrictive (p. ex. le 
règlement complet et définitif), cela n’aura aucun effet sur ses droits (par exemple pour recouvrer le solde dû) et ne changera pas 
cet Accord.

Bien que BCCC puisse créditer le Compte Carte avec le montant d’un paiement, BCCC se réserve le droit d’annuler le paiement si 
celui-ci est retourné ou refusé pour une raison quelconque.

Après un retard significatif ou des retards répétitifs des paiements d’un Titulaire de Carte, BCCC se réserve le droit de suspendre, 
dans  son  intégralité  ou  partiellement,  l’utilisation  de  la  Carte.  BCCC  peut  exiger  du  Titulaire  de  Carte  de  mettre  en  place  un 
prélèvement pour tous les remboursements mensuels à venir.

Utilisation de la domiciliation pour le paiement des états des dépenses mensuels :
La mise en place d’une domiciliation nécessite un mandat rempli par le Titulaire de Carte qui doit inclure, au minimum: 
1° Le consentement explicite et la signature du Titulaire de Carte ;
2° Le bénéficiaire ;
3° Le fournisseur de Services de paiement du bénéficiaire ;
4° Le fournisseur de Services de paiement du payeur.

BCCC confirmera l’acceptation du mandat au Titulaire de Carte et lui communiquera la référence unique de mandat. Le Titulaire de 
Carte recevra la notification de la date et du montant du prélèvement, au minimum un jour avant que le débit effectif ait lieu. 
Si  le Titulaire de Carte  souhaite  suspendre  la  domiciliation mise en place,  il  doit  informer BCCC et  préciser  la  référence unique 
du mandat en tenant compte d’un délai de préavis de 10  jours avant  la date à  laquelle  le Titulaire de  la Carte reçoit son état des 
dépenses mensuel.
En tout état de cause, le Titulaire de Carte peut résilier les domiciliations à tout moment en communiquant avec sa propre banque au 
plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date notifiée pour débiter le montant.

BCCC peut, à  tout moment, comme un droit  continu, sans préavis ni demande, déduire  tout crédit  sur  le Compte Carte de  toute 
somme due par le Titulaire de la Carte à BCCC pour tout autre Compte Carte (quelle qu’en soit la devise) que le Titulaire de Carte peut 
avoir chez BCCC, jusqu’à ce que la responsabilité des Titulaires de Carte pour le montant dû soit pleinement satisfaite et dégagée. 

IX. Obligations et responsabilités de BCCC

Obligations
BCCC  veillera  à  ce  que,  en  tout  temps,  des  moyens  appropriés  soient  disponibles  pour  le  Titulaire  de  Carte  pour  donner  une 
notification de  toute utilisation non autorisée,  tel que cela est mentionné dans  les « Obligations et  responsabilités du Titulaire de 
Carte ».

BCCC prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation de la Carte dès que la société est avisée de la perte, 
du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de la Carte et / ou des moyens qui permettent son utilisation. BCCC doit 
fournir, sur demande, au Titulaire de Carte, dans les dix-huit (18) mois à compter de la notification au titre de la sécurité, de perte, de 
vol et de fraude dans les « Obligations et engagements du Titulaire de Carte », la preuve que le Titulaire de Carte a dûment donné 
cette notification.

BCCC doit tenir un journal interne des Transactions effectuées avec la Carte pendant une période d’au moins cinq (5) ans à compter 
de la date à laquelle les Transactions ont été exécutées. 

Responsabilité
Sans préjudice des obligations et des responsabilités du Titulaire de Carte, BCCC est responsable de :
• toute  inexécution ou mauvaise exécution des Transactions effectuées avec  la Carte, avec  les dispositifs,  les  terminaux ou  les 
appareils approuvés par BCCC, indépendamment de savoir si oui ou non ils sont sous son contrôle ;

• les Transactions effectuées sans consentement du Titulaire de Carte et toutes les erreurs ou irrégularités dans la gestion de la 

Carte qui sont attribuables à BCCC ;

• l’utilisation par une tierce partie d’une fausse Carte.
Les risques encourus en envoyant une Carte ou tout moyen permettant l’utilisation de cette Carte, au Titulaire de Carte sont supportés 
par BCCC.

Lorsque BCCC est responsable, BCCC remboursera au Titulaire de Carte, aussi rapidement que possible :
• le montant de  la Transaction qui n’a pas été exécutée ou a été mal exécutée, plus  les  intérêts payables sur ce montant,  le cas 
échéant ;

• toute somme qui peut être versée pour restaurer le Compte Carte au niveau où il se trouvait avant la Transaction non autorisée, 
ainsi que les intérêts payables sur cette somme, le cas échéant ;

• toute somme qui peut être versée pour restaurer le Titulaire de Carte dans la situation où il se trouvait avant l’utilisation de la fausse 
Carte ;

• les montants payables pour compenser toute autre perte financière ou tout autre frais, y compris les frais encourus par le Titulaire 
de Carte pour établir le montant de la compensation due.

Limitation de la responsabilité de BCCC 
BCCC n’est pas responsable : 
i. pour toute faute ou omission échappant au contrôle raisonnable de BCCC relative à l’utilisation des Services de paiement ;
ii. si un Commerçant refuse d’accepter une Transaction ou omet d’annuler une autorisation ou une autorisation préalable ;
iii. lorsque le Titulaire de Carte a agi avec une intention frauduleuse ou par négligence, en violation du présent Accord.

Si  BCCC  rompt  cet  Accord,  BCCC  ne  sera  pas  responsable  envers  le  Titulaire  de  Carte  des  pertes  et  coûts  causés  par  des 
événements anormaux ou imprévisibles, que BCCC ne peut raisonnablement contrôler et qui auraient été inévitables malgré tous les 
efforts raisonnables pour prévenir la survenance de l’événement. 

BCCC n’est pas responsable des problèmes que le Titulaire de Carte peut avoir avec des produits ou services qu’il achète avec la 
Carte, en matière de qualité, de sécurité, de légalité ou de tout autre aspect relatif à l’achat. BCCC n’est pas responsable des actes 
ou des omissions de tout Commerçant, tel qu’un refus d’accepter la Carte comme moyen de paiement. Toute réclamation relative à 
des biens ou des services obtenus par l’utilisation de la Carte ainsi que tout différend ou litige survenant entre le Titulaire de Carte et 
le Commerçant concerné, sera exclusivement réglé entre eux deux. 

X. Divers

Cession de l’Accord
BCCC peut transférer ou céder cet Accord et le Compte Carte. BCCC peut le faire à tout moment sans en aviser le Titulaire de Carte, 
sauf s’il est requis par la Loi d’informer ou de coopérer avec le Titulaire de Carte. Le Titulaire de Carte ne peut pas céder ou transférer 
le Compte Carte ou aucune des obligations du Titulaire en vertu de cet Accord.

BCCC ne renonce à aucun de ses droits
BCCC peut choisir de retarder l’application ou de ne pas exercer des droits en vertu de cet Accord. En aucun cas BCCC ne renonce 

à ses droits et BCCC pourra toujours les exercer ou les appliquer à n’importe quelle autre occasion. 

Langue et Loi applicable
Le présent Accord et toutes les communications entre BCCC et le Titulaire de Carte concernant cet Accord se feront en français et/
ou en néerlandais. 

Tous les droits et toutes les obligations du Titulaire de Carte et de BCCC sont régis par la Loi belge.

Taxes, obligations et contrôle des échanges 
Le Titulaire doit payer toute taxe gouvernementale, toute obligation ou tout autre montant imposé par la Loi dans un pays à l’égard 
de la Carte, toute Transaction sur le Compte Carte ou toute utilisation du Compte Carte par le Titulaire de Carte ou tout Titulaire de 

Carte supplémentaire. 

XI. Réclamations - Contacter BCCC

Sans préjudice de tout recours devant les tribunaux, toutes les plaintes doivent être présentées par écrit à : 
BCCC SCRL 
Service clientèle
66 Boulevard de l’Impératrice
B-1000 Bruxelles

Si le Titulaire de Carte n’est pas satisfait de la solution proposée par BCCC, il doit soumettre le différend à : 
Ombudsfin
Rue Belliard 15-17, Boîte 8
 1040 Bruxelles
Télécopie : +32 (0) 2 545 77 79 
Courriel : ombudsman@ombudsfin.be 
http://ombudsfin.be/ 

Les clients peuvent également contacter  la Direction Générale Contrôle et Médiation auprès du Ministère de  l’économie  fédérale 
publique, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie, à l’adresse suivante: 
FPS Économie, P.M.E
Direction Générale Contrôle et Médiation
Accueil - NGIII, 16 Boulevard du Roi Albert II, 3e étage 
1000 Bruxelles
Télécopie : +32 (0) 2 277 54 52
courriel : eco.inspec.fo@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/

Déclaration de confidentialité

Cette déclaration de confidentialité décrit comment BCCC recueille, utilise et partage des informations sur le Titulaire de Carte.

Informations recueillies
BCCC recueille des renseignements concernant le Titulaire de Carte (ci-après des informations personnelles) via :
• le Formulaire de demande de Carte et d’autres formulaires que le Titulaire de Carte fournit à BCCC ;
• les vérifications auprès des agences de référence de crédit et des organismes de prévention de fraude selon le cas ;
• le Titulaire de la Carte, afin de gérer le Compte Carte et en fonction de son utilisation du Compte Carte et des Services additionnels, 
y  compris  les  Transactions  effectuées  à  l’aide  du  Compte  Carte  avec  les  Commerçants  ou  des  opérateurs  de  distributeurs 
automatiques ;

• des enquêtes et des recherches statistiques ;
• des tiers, tels que les listes marketing que BCCC obtient légalement.

BCCC peut également obtenir des renseignements personnels des parties énumérées dans la section « Renseignements divulgués » 
ci-dessous.

Renseignements divulgués
BCCC peut  divulguer  des  renseignements  personnels  (qui  peuvent  inclure  les  détails  des produits  et/ou  services,  les  achats  du 
Titulaire de la Carte) à :
• les tiers qui traitent des Transactions soumises par des Commerçants sur le réseau Visa ou MasterCard où le Titulaire de Carte 
utilise la Carte (monde entier) ;

• les parties qui distribuent la Carte ;

• toute partie approuvée par le Titulaire de Carte ;
• les processeurs et fournisseurs de BCCC ;

• les fournisseurs de services et d’avantages associés au Compte Carte ;
• les agences de recouvrement et les avocats aux fins de la collecte de dettes sur le Compte du Titulaire de Carte.
• les parties qui acceptent la Carte pour le paiement de produits ou services achetés par le Titulaire de Carte ;
• toute personne à qui BCCC peut céder ses droits contractuels ;

• les autorités compétentes ;

• les agences de référence de crédit et les organismes de prévention de fraude selon le cas.

Utilisation des informations
BCCC  peut  utiliser  des  renseignements  personnels,  y  compris  les  renseignements  agrégés  ou  combinés  avec  d’autres 
renseignements pour l’une des fins suivantes :

a. Livrer ses produits et services au Titulaire de Carte
Ceci inclut :

• le traitement des demandes de produits BCCC, y compris le processus de décision relatif à l’acceptation de la demande du Titulaire 
de Carte ;

• aider BCCC à mieux comprendre la situation financière du Titulaire de Carte et son comportement afin de prendre des décisions 
sur la façon de gérer le Compte Carte, y compris le niveau des plafonds de dépenses accordé au Titulaire de Carte ;

• administrer et gérer le Compte Carte, y compris le traitement des Transactions que le Titulaire de Carte opère sur le Compte Carte ;
• communiquer avec le Titulaire de Carte, y compris par courriel et SMS) à propos de tout Compte Carte, de tous produits et services 
du Titulaire de Carte (y compris à des fins opérationnelles et au moyen d’alertes relatives au Compte Carte) ;

• donner au Titulaire de Carte des informations importantes concernant des mises à jour ou de nouvelles caractéristiques ;
• répondre à des questions et répondre aux demandes du Titulaire de Carte ;
• l’administration, le service et la gestion des prestations ou des programmes d’assurances fournis avec la Carte.

BCCC peut utiliser des renseignements personnels pour préparer des rapports pour les partenaires commerciaux tiers sur l’utilisation 
du  Compte  Carte.  Les  rapports  contiennent  seulement  des  données  agrégées  et  anonymes  et  BCCC  ne  divulguera  aucune 
information qui identifie le Titulaire de Carte.

b. améliorer les produits et services de BCCC et mener des recherches et des analyses
Ceci inclut :

• en savoir plus sur le Titulaire de Carte et d’autres clients, y compris sur les besoins, les préférences et les comportements ;
• analyser l’efficacité des publicités de BCCC, les promotions et les offres ;
• effectuer des tests (quand BCCC met à jour ses systèmes), des traitements de données, l’administration de site Internet ainsi que 
le développement et le support de systèmes informatiques ;

• la réalisation d’études de marché, y compris pour donner au Titulaire de Carte la possibilité de fournir des commentaires, notes ou 
avis des utilisateurs des produits et services de BCCC et ceux de ses partenaires commerciaux, y compris au moyen d’études sur 
les expériences de Transaction ;

• produire des analyses de données, des recherches statistiques et des rapports, y compris sur une base agrégée.

c. la publicité et la commercialisation des produits et services de BCCC et ceux de ses partenaires commerciaux tiers (les partenaires 
commerciaux  dont  les  sociétés  du  groupe,  les  partenaires  de  distribution,  le  partenaire  de  co-marquage,  les  processeurs  et 
fournisseurs, les prestataires de services et de prestations associées au Compte Carte et les partenaires qui acceptent la Carte).
Il s’agira notamment des éléments suivants (avec le consentement du Titulaire de Carte, le cas échéant) :
• l’envoi de promotions et d’offres par courriel, SMS, publipostage et télémarketing conformément aux préférences du Titulaire de 

Carte ;

• la personnalisation des communications et des offres pour le Titulaire de Carte ; et

• déterminer si le Titulaire de Carte est intéressé et admissible pour bénéficier de nouveaux produits ou services.

BCCC ne  fournit  pas  les  coordonnées du Titulaire à  ses partenaires d’affaires  tiers  sans  le  consentement du Titulaire de Carte. 
Cependant, BCCC peut envoyer au Titulaire de Carte des offres en leur nom. Si le Titulaire de Carte profite d’une offre d’un partenaire 
commercial et devient  leur client, ces tiers peuvent envoyer indépendamment des communications au Titulaire de Carte. Dans ce 
cas, le Titulaire de Carte devra les informer séparément s’il souhaite refuser de recevoir des communications futures de leur part.

Si  le  Titulaire  de Carte  ne  souhaite  plus  recevoir  de  communications marketing  de BCCC et  d’autres  sociétés  du  groupe  à  tout 
moment, il convient de contacter le service clientèle. BCCC communiquera également, de temps à autre, avec le Titulaire de Carte 
pour s’assurer que les informations que BCCC détient sur ses préférences sont à jour.

d. Gestion des risques relatifs aux affaires de BCCC, y compris le risque de crédit, risque de fraude et risque opérationnel
Ceci inclut :
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• prise  de  décision  sur  la manière  dont BCCC gère  les  comptes  des  clients  spécifiques,  par  exemple  le  plafond des  dépenses 
accordé aux clients (le cas échéant) et s’il faut approuver des Transactions individuelles ;

• élaboration de politiques de gestion des risques, des modèles et des procédures utilisés dans la gestion des comptes des clients 

et des activités de BCCC en général ;
• signaler les informations et recevoir des informations des agences de crédit de référence et des organismes de gestion des fraudes 
selon le cas.

Les  données  du  Titulaire  de  Carte  peuvent  également  être  utilisées  à  d’autres  fins,  pour  lesquelles  il  donnera  une  autorisation 
spécifique  ou,  dans  des  circonstances  très  limitées,  lorsque  cela  est  requis  par  la  Loi  (par  exemple  pour  se  conformer  à  des 
obligations légales de conservation, ou à des demandes des autorités compétentes) ou lorsque cela est autorisé aux termes de la 
Loi belge de Protection des données (Loi relative à la protection de la vie privée), par exemple pour protéger les intérêts de BCCC et 
empêcher, détecter ou lutter contre la fraude.

Afin de remplir ses obligations juridiques liées à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme international 
ainsi que l’exécution des sanctions financières, BCCC a déployé un système de surveillance pour ses Titulaires de Carte et  leurs 
Transactions conformément à la Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Titulaires de Cartes supplémentaires
Les  dispositions  de  la  présente  déclaration  de  confidentialité  s’appliquent  également  à  n’importe  quel  Titulaire  supplémentaire 
autorisé à utiliser le Compte Carte.

Lorsque le Titulaire de Carte principale a approuvé l’émission d’une Carte supplémentaire :
• il consent à ce que BCCC divulgue les détails du Titulaire de Carte supplémentaire sur l’état des dépenses, y compris les détails 

des Transactions, le solde et les détails des paiements en retard ;

• il consent à ce que le Titulaire de Carte supplémentaire fournisse à BCCC des informations personnelles sur le Titulaire de Carte 

à des fins d’authentification supplémentaire d’identité, lorsqu’il contacte BCCC à propos de l’utilisation de la Carte, y compris pour 
activer les Cartes, pour s’inscrire aux services en ligne et accéder aux services améliorés et aux nouveaux services au fur et à 
mesure de leur lancement ; et

•  Les  Titulaires  de  Cartes  supplémentaires  ne  pourront  pas  apporter  de  modification  à  l’une  des  informations  ou  l’un  des 
renseignements détenus, à moins que le Titulaire de Carte ait fourni à BCCC son consentement exprès à ces fins.

Consentement de tiers
Quand le Titulaire de Carte fournit à BCCC des renseignements relatifs à un tiers (y compris des Titulaires de Cartes supplémentaires), 
ou quand le Titulaire de Carte achète des biens et/ou des services au nom d’une tierce partie, le Titulaire de Carte confirme qu’il a 
informé et obtenu le consentement, si nécessaire, de cette tierce partie au traitement de ses informations par BCCC et les par des 

tiers  tels que décrits dans cette déclaration de confidentialité. En ce qui concerne  les Titulaires de Cartes supplémentaires, cela 
peut inclure l’utilisation des renseignements à des fins de marketing ou de divulgation aux fins exposées en détail dans la section 
« Agences de référence de crédit et prévention des fraudes » ci-dessous.

Marketing
BCCC et d’autres sociétés du groupe peuvent :
• avoir accès à et utiliser les informations sur le Titulaire de Carte et sur la manière dont il utilise le Compte Carte pour identifier les 
biens et services pouvant intéresser le Titulaire de Carte ;

•  commercialiser  des  offres  pour  le  Titulaire  de  Carte  (par  courrier,  courriel,  téléphone,  SMS,  via  Internet  ou  autre  support 
électronique) en ce qui  concerne  les biens et  services similaires à des comptes, produits et  services BCCC dont bénéficie  le 
Titulaire de Carte et dont BCCC estime qu’ils peuvent l’intéresser ; et

• commercialiser d’autres offres pour le Titulaire de Carte (par courrier, courriel, téléphone, SMS ou via Internet) en ce qui concerne 
les autres produits et les services dont BCCC estime qu’ils peuvent intéresser le Titulaire de Carte.

Si  le  Titulaire  de Carte  ne  souhaite  plus  recevoir  de  communications marketing  de BCCC et  d’autres  sociétés  du  groupe  à  tout 
moment, il convient de contacter le service clientèle. Par ailleurs BCCC communiquera, de temps à autre, avec le Titulaire de Carte 
pour s’assurer que les informations que BCCC détient sur ses préférences sont à jour.

Les informations utilisées pour élaborer des listes marketing peuvent être obtenues via :
• le Formulaire de demande ;

• les Transactions effectuées à l’aide de la Carte chez des Commerçants ;
• des enquêtes et recherches (qui peuvent comprendre, lorsque cela est permis, contacter le Titulaire de Carte par courrier, courriel, 
téléphone, SMS ou par Internet) ; et

• des sources externes comme des Commerçants ou des organisations marketing, dans la mesure permise par la Loi.

Agences de référence de crédit et prévention des fraudes
BCCC peut échanger des renseignements personnels avec des agences de référence de crédit. BCCC peut informer les agences 
de référence de crédit du solde sur le compte du Titulaire de Carte et BCCC peut les informer si le Titulaire de Carte ne fait pas 

certains paiements à échéance. Ces agences enregistreront ces informations sur les dossiers personnels du Titulaire de Carte (le cas 
échéant) et ces informations peuvent être partagées avec d’autres organisations afin d’évaluer les demandes du Titulaire de Carte et 
de toute autre partie ayant une association financière avec le Titulaire de Carte pour obtenir un crédit ou d’autres facilités de paiement, 
à d’autres fins de gestion du risque et de prévention des fraudes et pour le traçage des débiteurs. 

BCCC peut effectuer des vérifications de crédit quand des sommes sont dues par le Titulaire de Carte sur le Compte Carte (y compris 
la banque du Titulaire de Carte, une société de crédit ou tout arbitre approuvé par le Titulaire de Carte).

BCCC peut mener de plus amples vérifications de crédit, y compris auprès d’organismes de crédit de référence et peut analyser les 
renseignements personnels pour aider à gérer le Compte du Titulaire de Carte et pour prévenir toute fraude ou toute autre activité 
illégale. 

BCCC peut mener de plus amples vérifications dans la mesure permise par la Loi et peut analyser les renseignements personnels 
pour aider à gérer le Compte Carte et pour prévenir toute fraude ou toute autre activité illégale. 

BCCC vérifiera les détails du Titulaire de Carte auprès des organismes de prévention de la fraude. Si des renseignements faux ou 
inexacts sont fournis par les Titulaires de Carte et que BCCC suspecte toute activité illicite comme une fraude ou qu’une fraude est 
identifiée, cela sera archivé, et BCCC peut en transmettre les détails aux organismes de prévention de la fraude. Les autorités de 
police peuvent accéder à ces informations et les utiliser.

BCCC  et  d’autres  organisations  peuvent  également  accéder  à  ces  informations  et  les  utiliser  pour  éviter  toute  fraude  et  tout 
blanchiment d’argent, par exemple, lors de :
• la vérification des détails en cas de demande d’assurance ou d’autres facilités ;
• la gestion des polices d’assurances ;
• le recouvrement des dettes ;
• la vérification des détails des demandes, des propositions et de tous types d’assurances ; ou
• la vérification des détails des demandeurs d’emploi et des salariés.

BCCC et d’autres organisations peuvent accéder et utiliser depuis d’autres pays les  informations enregistrées par  les organismes 
de prévention de la fraude.

Plus d’informations sur l’utilisation des renseignements personnels du Titulaire de Carte par les organismes de prévention de la fraude 
sont disponibles sur demande.

Communications électroniques ou téléphoniques
Si le Titulaire de Carte contacte BCCC par tout moyen électronique, BCCC peut enregistrer le numéro de téléphone ou l’adresse de 
protocole Internet associé à ce moyen de contacter BCCC. 

BCCC peut surveiller et/ou enregistrer les appels téléphoniques, soit directement, soit par le biais d’organisations de bonne réputation 
sélectionnées par BCCC, afin d’assurer des niveaux de services homogènes (y compris pour la formation du personnel) et le bon 
fonctionnement du compte, afin,  le cas échéant, de permettre la résolution de conflits et d’aider BCCC en assurant que BCCC se 
conforme aux obligations légales.

Transfert international de données
BCCC peut entreprendre toutes les actions qui précèdent en dehors de la Belgique et de l’EEE. Dans ce cas, BCCC conserve toujours 
le même niveau de protection que dans l’EEE pour les renseignements des Titulaires de Carte. 

Quant aux transferts de données à l’extérieur de BCCC, ils sont régis par contrats, qui garantissent un niveau de protection similaire 
à celui du pays d’origine du Titulaire de Carte.

Sécurité
BCCC  utilise  une  technologie  de  pointe  et  des  procédures  bien  définies  à  suivre  par  ses  employés  afin  de  s’assurer  que  les 
informations du Titulaire de Carte soient traitées rapidement, avec précision, complètement et en toute sécurité. Le traitement des 
informations du Titulaire sera effectué par des moyens automatisés et manuels. Afin de maintenir  l’efficacité et  la sécurité de ces 
systèmes, politiques et procédures, BCCC peut aussi de temps en temps traiter les informations du Titulaire de Carte à des fins de 
tests internes.

Conservation des informations
BCCC conserve les renseignements personnels aux fins décrites dans cette déclaration de confidentialité le temps nécessaire pour 
remplir ses obligations légales conformément à la Loi applicable ou dans la mesure permise par la Loi.

Accès aux informations du Titulaire de Carte
Le Titulaire de Carte a le droit de demander une copie des informations que BCCC détient sur lui/elle. Si le Titulaire de Carte souhaite 
une copie de certains ou de tous ses renseignements personnels, il convient de contacter BCCC à l’adresse mentionnée dans l’art 
XI « Réclamations  - Contacter BCCC » de  l’Accord du Titulaire de Carte. Ceci peut entraîner des  frais minimes, dans  la mesure 
permise par la Loi.

Correction des informations inexactes
Si le Titulaire de Carte croit que certaines informations que détient BCCC sur le Titulaire de Carte sont incorrectes, incomplètes, non 

pertinentes ou transformées d’une façon qui viole une disposition légale, le Titulaire de Carte peut demander à BCCC de corriger, 
compléter,  supprimer  ou  bloquer  ces  informations  dans  ses  archives.  Dans  ce  cas,  il  peut  contacter  le  Service  clientèle.  Toute 
information qui s’avère être incorrecte, non pertinente ou incomplète sera corrigée rapidement.

Changements apportés à cette déclaration de confidentialité
BCCC peut modifier toute disposition de la présente déclaration à tout moment. BCCC peut informer le Titulaire de Carte avant une 
telle modification conformément à la section « Modification de l’Accord » de l’Accord du Titulaire de Carte.

Demande ou réclamation
En  cas  de  demande  ou  de  réclamation  en  lien  avec  les  informations  que BCCC détient  à  propos  du Titulaire  de Carte,  veuillez 
contacter BCCC à l’adresse mentionnée dans l’art Réclamations - Contacter BCCC de l’Accord du Titulaire de Carte.

Tableau de Cotisations annuelles

Les informations contenues dans ce tableau résument les frais de Cotisation annuelle couvrant les services l’utilisation de la Carte 
et ne sont pas destinées à  remplacer  les  termes de  l’Accord du Titulaire de Carte. Pour plus de détails,  veuillez  lire  l’Accord du 
Titulaire de Carte.

Brussels Airlines MasterCard Brussels Airlines Classic MasterCard* Brussels Airlines Premium MasterCard*

Cotisations annuelles Sous réserve de toute offre promotionnelle périodique, la Cotisation annuelle forfaitaire à la date de l’Accord est exposée ci-après.

Carte principale 90 euros 60 euros 90 euros

Carte supplémentaire 30 euros 20 euros 30 euros

*Ces Cartes ne sont plus commercialisées.


