Reglement m.b.t. het welkomstgeschenk bij opening van een eerste
privézichtrekening
Artikel 1 – Organisator
Belfius Bank NV, met zetel in 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11, ingeschreven in het RPR te Brussel,
met BTW-nummer BE 0403.201.185 in FSMA-nummer 19649 A (hierna de “Belfius” genoemd),
organiseert een actie waarbij personen die een eerste zichtrekening voor privédoeleinden openen,
een welkomstgeschenk krijgen: 30 euro.
Artikel 2 – Deelname
De actie is toegankelijk voor alle natuurlijke personen...
a. van ten minste 12 jaar
b. die in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument
c. die geen, en nog nooit een zichtrekening bij Belfius hebben gehad
Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer zonder beperking noch voorbehoud de
integrale inhoud van de algemene voorwaarden, evenals iedere beslissing die Belfius zou nemen naar
aanleiding of in het kader van deze actie.
Iedere fraude of poging tot fraude, iedere vervalsing of iedere inbreuk tegen de algemene
voorwaarden in het kader van deze actie brengt de onmiddellijke uitsluiting met zich mee.
Ingeval een deelnemer fraude pleegt of de actie op onregelmatige wijze probeert te beïnvloeden,
behoudt Belfius zich het recht voor die deelnemer uit te sluiten van deelname aan de actie, zonder
zijn beslissing te moeten motiveren.
Artikel 3 – Duur van de actie
De actie loopt van 01/12/2018 tot en met 31/01/2019.
Belfius behoudt zich op ieder moment het recht voor de actie te verlengen, in te korten of te
onderbreken, zonder aan wie dan ook enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 4 – Toegekende bedragen
Het welkomstgeschenk bedraagt 30 euro.
Artikel 5 – Werking en voorwaarden van de actie
Het bedrag zal worden toegekend indien aan elke van de volgende voorwaarden is voldaan:
- de klant vraagt de opening van een eerste privézichtrekening aan tussen 01/12/2018 en
31/01/2019 inbegrepen;
- Belfius heeft de aanvraag aanvaard;
- de klant moet binnen een termijn van 2 maanden na de opening een eerste keer aanloggen op
een van onze beveiligde kanalen (Belfius Mobile, Belfius Tablet of Belfius Direct Net) met behulp
van zijn kaartlezer en zijn Belfius-debetkaart.
Het bedrag wordt uitgekeerd voor een geopende rekening en niet per rekeninghouder. Voor
rekeningen met meerdere houders zal dus slechts één bedrag worden toegekend.
Elke deelnemer heeft gedurende de actieperiode recht op één welkomstgeschenk.
Artikel 6 – Algemeen
Belfius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, direct of indirect, aan
personen (deelnemers aan de actie of niet) of zaken in het kader van een deelname aan deze actie.
Dit omvat ook de technische problemen en/of de informaticafouten (hardware & software) die

zouden voortvloeien uit de deelname aan de actie. Belfius wijst iedere aansprakelijkheid af indien de
deelname aan de actie op de website www.belfius.be of via de smartphone app (Belfius Mobile)
tijdelijk onbeschikbaar is.
Het feit dat een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig en onbestaand wordt verklaard,
doet geen enkele afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen.
Iedere opmerking of klacht in verband met dit reglement moet per aangetekende brief worden
verzonden naar: Belfius NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.
Artikel 7 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u meedeelt in het kader van deze actie worden verwerkt door Belfius,
waarvan de zetel gevestigd is in 1210 Brussel, – Karel Rogierplein 11.
U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die u aanbelangen, en het recht de onjuiste
gegevens die u aanbelangen te laten rechtzetten. Om deze rechten uit te oefenen, moet u een
gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek richten aan Belfius, Klantenbeheer – Karel Rogierplein
11, 1210 Brussel, samen met een kopie van uw identiteitskaart.
Artikel 8 – Toepasselijk recht en jurisdictieclausule
Deze actie wordt geregeld door het Belgisch recht. In geval van geschil in verband met deze actie zijn
alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.
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