
Betalingsmodaliteiten
De betaling van de premie en de transferkosten gebeurt na onderzoek van 
het door de klant geleverde bewijs.

 > De premie van 100 euro wordt betaald op de Belf ius-rekening die 
gebruikt wordt als opdrachtrekening van de doorlopende betalingsop-
dracht. De betaling zal gebeuren binnen de twee maanden volgend op de 
maand waarop aan alle voorwaarden is voldaan. Met een laatste uitvoe-
ring in april 2020.

 > De betaling van de transferkosten zal gebeuren op de door de klant 
opgegeven rekening.

Toekomstige cashback-acties
Belfius behoudt zich het recht voor om klanten die de huidige cashbackac-
tie genoten hebben, in de toekomst uit te sluiten van cashbackacties, als 
zou blijken dat de overgebrachte tegoeden op de pensioenspaarrekening 
opnieuw overgedragen werden naar een andere financiële instelling.

Verleden cashback-acties
Klanten die in het verleden van een cashback-actie hebben genoten voor de 
overdracht van hun pensioenspaarrekening zijn uitgesloten van de huidige 
cashback-actie.

Persoonsgegevens
Belfius Bank en de vennootschappen waarmee de bank contractueel 
verbonden is in het kader van haar activiteiten, verwerken de persoonsge-
gevens van beleggers voor de uitvoering van orders met inachtneming van 
het Pivacycharter van Belfius, dat u kan raadplegen op belfius.be.

Aansprakelijkheidsvoorwaarden van Belfius Bank
Belfius zal alles in het werk stellen om de in dit reglement beschreven pres-
taties te leveren. Belfius kan wel niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
niet-naleving van haar verbintenissen als deze te wijten is aan oorzaken 
buiten haar wil om, behalve in geval van bedrog of zware fout. Belfius kan 
ook niet 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 behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden van 
dit reglement te wijzigen of aan te vullen. Zij zal de deelnemers hierover 
informeren, ofwel via een uittreksel, of per brief, omzendbrief, per bericht 
in de kantoren of een ander communicatiemiddel op duurzame drager (fax, 
e-mail, website). De in dit document beschreven actie is uitdrukkelijk onder-
worpen aan deze aansprakelijkheidsvoorwaarden.

Klachten over deze actie
Hebt u een klacht, dan kan u zich in eerste instantie richten tot uw kantoor, 
uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer (Collinummer 7908), 
Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.
Klachten over deze actie moeten binnen de 10 dagen volgend op het einde 
van de actie worden gestuurd.
Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kan u zich wenden tot Belfius 
Bank NV, Negotiation (Collinummer 7913), Karel Rogierplein 11, 1210  
Brussel of per e-mail: negotiation@belfius.be.
Vindt u niet meteen de oplossing bij één van de vorige vermelde contacten, 
dan kan u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen, North 
Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (ombudsfin.be).

Actie cashback pensioensparen
Deze actie wordt georganiseerd door Belfius Bank NV (hierna Belfius 
genoemd), gevestigd te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en ingeschre-
ven in het Register der Rechtspersonen te Brussel onder het nummer 
0403.201.185.
Elke natuurlijke persoon tussen 18 en 64 jaar kan deelnemen aan de actie. 
Die persoon moet titularis zijn van een pensioenspaarrekening bij Belfius of 
voor het einde van de actie een pen sioenspaarrekening bij Belfius openen.

Duur van de actie
Deze actie gaat over de volledige overdracht van de tegoeden op uw pen-
sioenspaarrekening bij een andere bank naar Belfius van 04-11-2019 tot en 
met 28-02-2020. 
Belfius kan met een eenzijdige beslissing deze actie vervroegd beëindigen. 

Premie en terugbetaling van de transferkosten
Deze actie beoogt:
• de betaling van 100 euro bij de volledige overdracht van uw tegoeden 

op uw pensioenspaarrekening bij een andere bank dan Belfius naar een 
pensioenspaarrekening bij Belfius 

• de terugbetaling van eventuele kosten naar aanleiding van de transfer 
van de tegoeden. Bezorg hiervoor de afrekening van de aangerekende 
transferkosten aan uw kantoor. Zij doen het nodige voor u. Belfius oor-
deelt of het schriftelijke bewijs voldoende bewijskracht heeft en stort 
bij conformiteit de kosten terug op de door de klant opgegeven rekening.

Toekenningsvoorwaarden
Deze premie en terugbetaling van transferkosten zijn voorbehouden voor 
elke natuurlijke persoon tussen 18 en 64 jaar, die titularis is van een pensi-
oenspaarrekening bij Belfius of voor het einde van de actie een pensioen-
spaarrekening bij Belfius opent. De volledige overdracht van de tegoeden 
op zijn pensioenspaarrekening bij een andere bank naar een pensioenspaar-
rekening bij Belfius moet via het toepasselijke overdrachtsformulier aange-
vraagd worden tussen 04-11-2019 en 28-02-2020.
De aanvraag tot transfer naar Belfius kan via de kantoren of met het toe-
passelijke overdrachtsformulier dat u terugvindt op belfius.be. 
Het volledige bedrag moet overgezet worden; een gedeeltelijke overdracht 
is niet genoeg om deze actie te genieten. De tegoeden moeten overgezet 
worden naar een pensioenspaarrekening en geïnvesteerd worden in de 
huisfondsen van Belfius (Belfius Pension Fund High Equities/Belfius Pen-
sion Fund Balanced Plus/Belfius Pension Fund Low Equities). U kiest vrij 
welk percentage u in welk fonds wil beleggen en u kan deze verdeelsleutel 
onbeperkt aanpassen.
U moet een maandelijkse doorlopende betalingsopdracht van minstens 
25 euro gedurende 24 maanden aanmaken vanaf een Belfius-rekening 
naar de pensioenspaarrekening in kwestie, met een eerste uitvoering  ten 
laatste op 15-03-2020.
Alleen de tegoeden van een pensioenspaarrekening waarmee belegd wordt 
in een onderliggend pensioenspaarfonds, kunnen overgezet worden. Een 
overdracht van een pensioenspaarverzekering is niet mogelijk.
Bij de overdracht van meerdere pensioenspaarrekeningen naar Belfius, 
hebt u slechts eenmalig recht op de cashback.
Let op: als u dit jaar al gestort hebt in een pensioenspaarfonds bij een 
andere bank, volstort dan eerst het volledige bedrag voor dit jaar bij deze 
andere bank. Anders dreigt u (een stuk) fiscaal voordeel te verliezen. U kan 
namelijk maar één fiscaal attest pensioensparen van één bank bij uw belas-
tingaangifte toevoegen. Vanaf volgend jaar kan u dan bij Belfius storten. 
Open wel al uw pensioenspaarrekening bij Belfius voor 28-02-2020. 

Actie 100 euro cashback pensioensparen
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