Bijzondere Voorwaarden
Gespreid Betalen Faciliteit
Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing als u samen met uw partner een (Card met) Gespreid Betalen Faciliteit (GBF) heeft
afgesloten. Deze Bijzondere Voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden van uw Card. Als deze Bijzondere Voorwaarden en
de Algemene Voorwaarden elkaar tegenspreken, gaan de Bijzondere Voorwaarden voor.

1. Deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst met u en uw partner.
2. Als u een nieuwe Card met GBF aanvraagt, gaan deze Bijzondere Voorwaarden in op het moment dat de overeenkomst ingaat.
In artikel 2 van de Algemene Voorwaarden staat op welk moment dit is. Als u al een Card heeft, gaan deze Bijzondere Voorwaarden in
op het moment dat wij u hebben bevestigd dat wij aan u en uw partner gezamenlijk een GBF verstrekken.
3. In deze Bijzondere Voorwaarden worden dezelfde woorden en begrippen gebruikt als in de Algemene Voorwaarden.
4. Wij stellen de bestedingslimiet vast en delen die aan u mee in de bevestiging die u ontvangt. Voor u en uw partner geldt één
gezamenlijke bestedingslimiet.
5. U en uw partner kunnen alle twee zelfstandig gebruikmaken van de GBF. Uw partner kan dat doen door een overboeking van de
Card naar de bankrekening zoals beschreven in artikel 10.7 van de Algemene Card Voorwaarden.
6. U en uw partner zijn over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor ieder gebruik van de GBF. Dit betekent dat wij u en/of uw partner
kunnen vragen om het openstaande saldo terug te betalen. Hierbij is niet van belang wie er gebruik gemaakt heeft van de GBF.
Als er al een openstaand saldo is op het moment dat deze Bijzondere Voorwaarden ingaan, kunnen wij ook u en/of uw partner
vragen om het openstaande saldo terug te betalen. Als u of uw partner heeft betaald, hoeft de ander niet meer te betalen.
7. Een eventueel positief saldo wordt alleen aan u uitbetaald. Uw partner kan daar geen aanspraak op maken.
8. U kunt alleen samen met uw partner een hogere limiet en/of een Extra Card aanvragen.
9. Communicatie aan u en uw partner sturen wij alleen naar u. Dit geldt als communicatie naar u en uw partner. Wij gaan ervan uit
dat u elkaar informeert over communicatie van ons.
10. Alleen u heeft toegang tot de persoonlijke en beveiligde internetomgeving die wordt aangeboden bij uw Card. U en/of uw partner
kunnen ook telefonisch informatie over de GBF opvragen.
11. U en/of uw partner kunnen de GBF altijd schriftelijk of telefonisch opzeggen. Als u of uw partner opzegt, geldt de opzegging ook
voor de ander. De GBF eindigt dan en de (Extra) Card kan ook niet meer worden gebruikt.
12. Wij mogen de GBF ook opzeggen. Wij zeggen de GBF in ieder geval op als er sprake is (of lijkt te zijn) van een wijziging in uw
persoonlijke of financiële situatie, bijvoorbeeld als u niet langer een gezamenlijke huishouding heeft.
13. Als de GBF is opgezegd, kunt u de GBF en de (Extra) Card niet meer gebruiken per wanneer is opgezegd. Na opzegging blijft de
GBF nog wel gelden tot het moment waarop u alles aan ons heeft terugbetaald. Hierna eindigt de GBF.
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