Wedstrijdreglement ‘Live like in a movie’ Hello prepaid card 2017
Artikel 1: Organisator
BNP Paribas Fortis NV, met zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, hierna
genaamd “BNP Paribas Fortis” of “de bank”.
Artikel 2: Deelname
De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen, vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met
de leeftijd van 27 jaar, met woonplaats in België. Bovendien moeten zij rekeninghouder zijn van een
Hello4You zichtrekening en houder zijn van een Hello prepaid card. Enkel klanten die hun Hello
prepaid card gebruiken voor minstens twee transacties (betalingen of geldopnames) vόόr 30 juni
2017 om middernacht maken kans om een prijs te winnen.
De personeelsleden van BNP Paribas Fortis en zijn onderaannemers die meegewerkt hebben aan de
wedstrijd, alsook de inwonende familieleden van deze personeelsleden en onderaannemers, zijn
uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
Enkel individuele deelname wordt toegelaten; deelname in groep wordt niet geaccepteerd. Slechts
één deelname is toegestaan per kaarthouder. Voor deelnemers die toch meerdere malen
deelnemen, wordt slechts rekening gehouden met de eerste deelname, de latere deelnames worden
geannuleerd.
Elk bedrog en elke poging tot bedrog, elke vervalsing en elke inbreuk op het reglement in het kader
van deze wedstrijd, wordt gesanctioneerd met de onmiddellijke uitsluiting. Deze inschrijving wordt
dan ook als onbestaande beschouwd. Verder behoudt BNP Paribas Fortis zich het recht om deze
deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd.
Inschrijving wordt enkel toegelaten via het inschrijvingsformulier beschikbaar op de wedstrijdpagina
(zie artikel 5). De deelnemer dient het formulier volledig en correct in te vullen en dient te
antwoorden op de wedstrijdvraag.
Onvolledige deelnemingsformulieren zijn ongeldig.
Deelnemingsformulieren worden pas in rekening gebracht wanneer zij terechtkomen bij BNP Paribas
Fortis. De organisatoren van de wedstrijd weigeren elke verantwoordelijkheid in geval van nietregistratie van een online inschrijving in de gegevensdatabase.
Artikel 3: Duur van de wedstrijd
De wedstrijd neemt aanvang op 10 mei 2017 en eindigt op 31 mei 2017 om 23:59 uur.
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BNP Paribas Fortis behoudt zich het recht voor op elk moment de duur van de wedstrijd te verlengen
of de wedstrijd te beëindigen, zonder aan wie dan ook enige vorm van schadeloosstelling te zijn
verschuldigd.
Artikel 4: Prijs
De prijs voor deze wedstrijd bestaat uit één reis via Sunjets:
- ter waarde van maximum 3.000 EUR
- voor 2 personen
- 7 nachten all-in
- vluchten heen en terug inbegrepen
- accommodatie op de Caraïben uit een door BNP Paribas Fortis voorgestelde lijst
- te boeken vanaf 01/08/2017.
De winnaar van de reis zal persoonlijk via telefoon gecontacteerd worden door een medewerker uit
het BNP Paribas Fortis kantorennet of het Easy Banking Centre. Hij/zij krijgt ook verdere instructies
toegestuurd via e-mail.
De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter illustratie en houden voor BNP Paribas Fortis geen enkele
verbintenis in. De prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of andere voordelen in natura en
mogen niet worden doorverkocht aan derden.
Artikel 5: Werking van de wedstrijd/winnaar
Toegang tot de wedstrijd wordt enkel verleend aan houders van een Hello4You zichtrekening en een
Hello prepaid card en aan personen die zich in de desbetreffende periode inschrijven op de
wedstrijdpagina, beschikbaar op livelikeinamovie.bnpparibasfortis.be.
Toekenning van de prijs gebeurt op voorwaarde dat:
-

-

-

De titularis van de rekening en houder van de Hello prepaid card dient, vóór 31 mei 2017 om
middernacht, via het online wedstrijdformulier zijn naam, voornaam, e-mailadres,
telefoonnummer en geboortedatum in te vullen en de volgende wedstrijdvraag te
beantwoorden:
“Voor hoeveel euro in totaal hebben onze klanten in 2016 betalingen uitgevoerd met een
Prepaid
Card
of
een
Hello
prepaid
card?
Tip: in 2015 was dat € 17.179.668 euro”
De houder van de Hello prepaid card dient vόόr 30/06/2017 om middernacht zijn Hello
prepaid card voor minstens twee transacties gebruikt te hebben. Onder ‘transacties’ wordt
verstaan: geldopnames of betalingen. Opladingen van de Hello prepaid card tellen niet mee.
Het antwoord op de wedstrijdvraag dient het dichtst aan te leunen bij het juiste antwoord.
In geval van ex aequo, zal de persoon die zich het eerst heeft ingeschreven voor de wedstrijd
als winnaar aangeduid worden.

De prijs wordt toegekend per kaarthouder.
De winnaar wordt bekendgemaakt in de eerste week van juli 2017.
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Artikel 6: Algemeenheden
BNP Paribas Fortis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect,
toegebracht aan personen (deelnemers of niet-deelnemers) of aan zaken, in het kader van de
deelname aan deze wedstrijd. Dit behelst ook technische ongemakken en/of fouten in informatica
(hardware & software) die voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd. BNP Paribas Fortis
weigert ook alle verantwoordelijkheid indien de deelname via de wedstrijdpagina tijdelijk niet
beschikbaar of definitief onmogelijk wordt of indien de verbinding verbroken of onderbroken wordt.
Door het enkele feit van deelname aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of
enige beperking, de volledige inhoud van het reglement, alsook elke beslissing, genomen door BNP
Paribas Fortis ter gelegenheid of in het kader van deze wedstrijd.
De nietigverklaring van één van de in dit reglement opgenomen bedingen brengt in geen geval de
geldigheid van de andere bedingen in het gedrang.
BNP Paribas Fortis behoudt zich het recht voor om het reglement op elk ogenblik te wijzigen. Het
reglement en elke wijziging ervan worden op de website van de wedstrijd gepubliceerd.
Elke opmerking of klacht met betrekking tot het huidige reglement wordt opgestuurd per
aangetekende brief, ten laatste 5 werkdagen na de sluiting van de wedstrijd, op volgend adres:
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
Artikel 7: Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft u aan akkoord te gaan met de verwerking van uw
persoonsgegevens (waaronder transactionele gegevens) door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg
3, 1000 Brussel, voor de goede werking van deze wedstrijd.
De winnaars geven toestemming dat hun voornaam, de eerste letter van hun achternaam, hun
woonplaats en een foto van hen eventueel worden gepubliceerd op site www.bnpparibasfortis.be
en www.hellobank.be, alsook op de Facebook- en Twitter-pagina’s van Hello bank! België en BNP
Paribas Fortis en in de nieuwsbrieven. BNP Paribas Fortis kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de eventuele gevolgen van de publicatie van de gegevens van de deelnemers en
winnaars.
Met de deelname aan de wedstrijd gaat u akkoord met de behandeling van uw gegevens in de
context van deze wedstrijd, zoals die in de voorwaarden in de clausule “Artikel 9 – Registreren en
verwerken van persoonsgegevens” worden bepaald, in de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas
Fortis (beschikbaar op het adres https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1Website/5-Docserver/BNP/F00009N.pdf) handelend naar de kwaliteit van verantwoordelijke van de
behandeling.
We nodigen u uit om de Privacyverklaring te consulteren (beschikbaar op het adres
https://www.bnpparibasfortis.be/rsc/contrib/document/1-Website/5-Docserver/BNP/F00290N.pdf)
voor meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens van persoonlijke aard verzamelen,
gebruiken en bewaren, alsook de rechten en plichten waarover u beschikt die op BNP Paribas Fortis
van toepassing zijn met betrekking tot de behandeling van uw gegevens.
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Artikel 9: Geschillen
Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de
Belgische rechtbanken bevoegd.
Reglement opgesteld te Brussel op 10/05/2017.
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