
Staat de effectenrekening van het betreffende Flex Invest Plan op naam 
van één natuurlijk persoon, dan is er sprake van eenmaal 25 euro cashback 
op de cashrekening van het eerste gecreëerde Flex Invest Plan dat voldoet 
aan bovenvermelde voorwaarden. Staat de effectenrekening van het 
betreffende Flex Invest Plan op naam van twee natuurlijke personen, dan 
is er sprake van tweemaal 25 euro cashback op de cashrekening van het 
eerste en het tweede gecreëerde Flex Invest Plan die voldoen aan boven-
vermelde voorwaarden.

Persoonsgegevens
De binnen het kader van deze actie verzamelde informatie en persoonsge-
gevens worden verwerkt met het oog op de transfer naar het effectendos-
sier van de begunstigde van het Belfius Flex Invest Plan-contract, en dit 
uitsluitend binnen het kader van deze actie. Deelnemers mogen hun recht 
van toegang en verbetering en verzet uitoefenen door zich schriftelijk te 
wenden tot Belfius Bank, Beheer Cliënteel, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel 
met bijvoeging van een kopie van de voorzijde van hun identiteitskaart.

Aansprakelijkheidsvoorwaarden van Belfius Bank
Belfius Bank zal alles in het werk stellen om de in dit reglement beschreven 
prestaties te leveren. Belfius Bank kan evenwel niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de niet-naleving van haar verbintenissen indien deze niet 
naleving te wijten is aan oorzaken buiten haar wil om, behalve in geval van 
bedrog of zware fout. Belfius Bank kan op geen enkele wijze aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele fouten door derden. Belfius Bank kan even-
min aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele niet-naleving van enige 
wettelijke of reglementaire bepalingen, of enige andere fout, door derden 
of door de Klant zelf.
Belfius Bank behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden 
van dit reglement te wijzigen of aan te vullen. Hij zal de deelnemer hierover 
informeren via een uittreksel, brief, omzendbrief of per bericht in de kanto-
ren of via een ander communicatiemiddel op duurzame drager (fax, e-mail, 
site).
De in dit document beschreven actie is uitdrukkelijk onderworpen aan deze 
aansprakelijkheidsvoorwaarden.
Door deel te nemen aan deze actie aanvaardt de Klant de bepalingen van dit 
reglement.

Klachten over deze actie
Klachten over deze actie moeten uiterlijk tegen 31 augustus 2018 worden 
gestuurd naar: 
• Belfius Bank NV, dienst Klachtenbeheer RT15/14, Pachecolaan 44, 1000 

Brussel (fax: +32 2 285 14 30) 
• of via het e-mailadres claim@belfius.be 
• of via het klachtenformulier op belfius.be
Na die datum kunnen geen klachten meer worden ingeroepen tegen Belfius 
Bank. 
Klachten die niet schriftelijk worden geformuleerd, zullen niet worden 
behandeld.

Deze actie wordt georganiseerd door Belfius Bank NV, gevestigd te 1000 
Brussel, Pachecolaan 44 en ingeschreven in het Register der Rechtsperso-
nen te Brussel onder het nummer 0403.201.185. 
Mag deelnemen aan deze actie: elke natuurlijke persoon die klant is bij Bel-
fius Bank (hierna ‘de Klant’ genoemd).

Duur van de actie
Deze actie betreft de inschrijving in een Belfius Flex Invest Plan die plaats-
vindt tussen 1 maart 2018 en 31 maart 2018 (inbegrepen). Belfius Bank kan 
de actie eenzijdig vervroegd beëindigen.

Actie
De Klant komt in aanmerking voor deze actie op voorwaarde dat hij:
• tussen 1 maart 2018 en 31 maart 2018 (inbegrepen) een nieuw Belfius 

Flex Invest Plan opent
• en zich ertoe verbindt gedurende minstens 24 maanden maandelijks min-

stens 50 euro te beleggen in deelbewijzen van instellingen voor collec-
tieve beleggingen (hierna ‘Fondsen’ genoemd), die Belfius Bank aanbiedt 
binnen het Belfius Flex Invest Plan (zie mogelijkheden Belfius Flex Invest 
Plan in een Belfius-kantoor of op belfius.be).

De toekenning van de cashback gebeurt op basis van de begunstigde van 
het Flex Invest Plan. De effectieve storting van de geldsom van 25 euro zal 
gebeuren:
• op de Belfius-zichtrekening of de Belfius-spaarrekening (hierna “Cash-

rekening” genoemd), die gekoppeld is aan het effectendossier van de 
klant (= de houder van het Flex Invest Plan)

• in de loop van de maand september 2018

Toekenningsvoorwaarden van de cash incentive
• Het Belfius Flex Invest Plan-contract is onderschreven tussen 1 maart 

en 31 maart 2018 (inbegrepen).
• Een 1e aankooporder is aangemaakt  op ten laatste 30 april 2018.
• De Klant belegt gedurende minstens 24 opeenvolgende maanden elke 

maand minstens 50 euro in deelbewijzen van een fonds en hij onthoudt 
zich ervan het Belfius Flex Invest Plan-contract dat in het kader van deze 
promotiecampagne werd geopend, te beëindigen, en dit gedurende een 
periode van 24 opeenvolgende maanden.

• Nieuwe Belfius Flex Invest Plan-contracten zijn niet gerealiseerd door de 
wijziging of de annulatie van één (of meerdere) Belfius Flex Invest Plan-
contracten die onderschreven waren vóór 1 maart 2018. 

• Een Klant is een natuurlijke persoon die privékapitaal in fondsen belegt.
Voldoet de Klant niet aan bovenvermelde voorwaarde, namelijk gedurende 
minstens 24 opeenvolgende maanden minstens 50 euro per maand beleg-
gen, dan behoudt de Bank zich het recht voor de 25 euro terug te vorderen 
door één van de cashrekeningen van de Klant (= houder van de cashreke-
ning van Belfius Flex Invest Plan) zonder voorafgaande waarschuwing te 
debiteren.
De Belfius Flex Invest Plan-contracten onderschreven vóór 1 maart of na 
31 maart 2018 geven geen recht op een cashback voor deze actie.
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