
Deze actie wordt georganiseerd door Belfius Bank NV, 
gevestigd in 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 en ingeschreven 
in het Register der Rechtspersonen in Brussel onder het 
nummer 0403.201.185.  
Mag deelnemen aan deze actie: elke meerderjarige natuurlijke 
persoon die klant is bij Belfius Bank (hierna de ‘Klant’ 
genoemd).

Duur van de actie
Deze actie betreft de inschrijving in een Belfius Flex Invest 
Plan die plaatsvindt tussen 1 november 2022 en 30 december 
2022 (inbegrepen). Belfius Bank kan de actie eenzijdig 
vervroegd beëindigen.

Actie
De Klant komt in aanmerking voor deze actie op voorwaarde 
dat deze:

• tussen 1 november 2022 en 30 december 2022 (inbegrepen) 
een nieuw Belfius Flex Invest Plan opent, behalve voor 
contracten geopend via de Trackerfondsen op maat, My 
Portfolio, portefeuillebeheer en Advisory Portfolio

• en zich ertoe verbindt om gedurende minstens 24 
opeenvolgende maanden maandelijks minstens 25 euro/
maand te beleggen in deelbewijzen van 1 of meerdere 
instellingen voor collectieve belegging (hierna ‘Fonds(en)’ 
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 Belfius Flex Invest Plan, met een 
maximum van 40 euro per begunstigde van het Belfius Flex 
Invest Plan.

De effectieve storting van de geldsom zal gebeuren:

• op de Belfius-betaalrekening of de Belfius-spaarrekening 
(hierna ‘Cashrekening(en)’ genoemd), die gekoppeld is aan 
het Belfius Flex Invest Plan van de Klant (= de houder van 
het Belfius Flex Invest Plan)

• in de loop van de maand juni 2023

Voorbeelden

•  Houder A opent een nieuw Flex Invest Plan van 25 euro/
maand naar Begunstigde A:  
1x cashback van 40 euro op de rekening van houder A

• Houder A opent 2 nieuwe Flex Invest Plannen van elk 25 
euro/maand naar Begunstigde X:  
1x cashback van 40 euro op de rekening van houder A

• Houder A en B hebben een gemeenschappelijke houder-
rekening. Houder A opent een nieuw Flex Invest Plan van 
25 euro/maand naar Begunstigde X én Houder B opent 
1 week later ook een nieuw Flex Invest Plan van 50 euro/
maand naar dezelfde Begunstigde X:  
1x cashback van 40 euro op de rekening van houder A

• Houder A en B hebben een gemeenschappelijke houder-
rekening en Houder A opent 1 Flex Invest Plan van 25 euro 
naar een begunstigde effectenrekening op 2 namen (A en 
B):  
1x cashback van 40 EUR op de houder-rekening AB

• Houder A en B hebben een gemeenschappelijke houder-
rekening en openen elk 1 Flex Invest Plan van elk 25 euro 
naar een begunstigde effectenrekening op 2 namen (A 
en B):  
2x cashback van 40 euro op de houder-rekening AB

Toekenningsvoorwaarden voor de cashback
• Het Belfius Flex Invest Plan is onderschreven tussen 

1 november 2022 en 30 december 2022 (inbegrepen).

• Een 1e aankooporder is aangemaakt op ten laatste 31 januari 
2023.

• De Klant belegt ononderbroken gedurende minstens 
24 opeenvolgende maanden (te rekenen vanaf het 1e 
aankooporder) elke maand minstens 25 euro/maand in 
deelbewijzen van 1 of meerdere Fondsen via een Belfius 
Flex Invest Plan. Daarbij onthoudt hij zich ervan het Belfius 
Flex Invest Plan dat in het kader van deze promotiecampagne 
werd geopend, tijdelijk of definitief te beëindigen, en dit 
gedurende een periode van 24 opeenvolgende maanden 
(te rekenen vanaf het 1e aankooporder)

• De Klant die een cashback ontvangen heeft als gevolg van 
de opening van een Flex Invest Plan tijdens de vorige 
commerciële actie, maar die het contract heeft opgezegd 
vóór de termijn van 24 maanden afgelopen was, komt niet 
in aanmerking voor de cashback van deze 
promotiecampagne omdat hij de voorwaarden van een 
vorige commerciële actie niet gerespecteerd heeft.

• Een nieuw Belfius Flex Invest Plan is niet gerealiseerd door 
de wijziging of de annulatie van één of meerdere Belfius 
Flex Invest Plannen onderschreven vóór 1 november 2022.

• Een Klant is een natuurlijke persoon die privékapitaal in 
Fondsen belegt.

• Voldoet de Klant niet aan bovenvermelde voorwaarde, 
namelijk ononderbroken gedurende minstens 24 
opeenvolgende maanden minstens 25 euro/maand 
beleggen via een Belfius Flex Invest Plan, dan behoudt 
Belfius Bank zich het recht voor de gestorte cashback terug 
te vorderen door één van de Cashrekeningen van de Klant 
(= houder van de Cashrekening van het Belfius Flex Invest 
Plan) zonder voorafgaande waarschuwing  te debiteren.
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• Een Belfius Flex Invest Plan onderschreven vóór 1 november 
2022 of na 30 december 2022 geeft geen recht op de 
cashback van deze actie.

• Staat de effectenrekening van het betreffende Belfius Flex 
Invest Plan op naam van 1 natuurlijk persoon, dan is de 
Cashback van 40 euro gestort op de Cashrekening van het 
eerst gecreëerde Belfius Flex Invest Plan dat voldoet aan 
bovenvermelde voorwaarden.
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Persoonsgegevens
Belfius Bank en de vennootschappen waarmee de bank 
contractueel verbonden is in het kader van haar activiteiten, 
verwerken de persoonsgegevens van beleggers voor de 
uitvoering van orders met inachtneming van het Privacycharter 
van Belfius, dat u kan raadplegen op belfius.be/privacycharter.

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 
zijn verbintenissen als deze niet-naleving te wijten is aan 
oorzaken buiten zijn 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 evenmin 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 deelnemers hierover informeren via een uittreksel, 
brief, omzendbrief of per bericht in de kantoren of via een 
ander communicatiemiddel op duurzame drager (e-mail, site, 
berichten in de Belfius-app of in Belfius Direct Net). 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 binnen de 10 dagen 
na het einde van de actie worden gestuurd naar:

• Belfius Bank NV, dienst Klachtenbeheer (Collinummer 7908), 
Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel 

• of naar het e-mailadres complaints@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.
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