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1.

Met Flex Invest Plan, heeft u de mogelijkheid om periodiek
te investeren in 1 tot 5 fondsen uit ons fondsengamma
(EUR) beheerd door Candriam (hierna, “ICB”).

2.

Ingeval een uitvoeringsdatum samenvalt met een zater-,
zon-, feest- of banksluitingsdag gebeurt de uitvoering van
de opdracht automatisch op de eerstvolgende bankwerkdag. Ingeval een uitvoeringsdatum samenvalt met de einddatum, wordt de opdracht op die datum de laatste maal
uitgevoerd alvorens het contract wordt beëindigd, tenzij de
laatste uitvoeringsdatum samenvalt met een zater-, zon-,
feest- of banksluitingsdag. In dat laatste geval wordt het
contract onmiddellijk beëindigd.

3.

Belfius Bank is niet gehouden de opdracht uit te voeren,
(1) indien het beschikbaar saldo op de rekening ontoereikend is op de uitvoeringsdatum,
(2) wanneer de tegoeden op de rekening om eender welke reden niet kunnen worden vrijgegeven,
(3) indien de begunstigde(n) of de echtgeno(o)t(e) van de
begunstigde(n) overleden is,
(4) indien het effectendossier om eender welke reden onbeschikbaar wordt.

4.

In geval de inventariswaarde van één of meerdere van de
gekozen ICB(’s) niet kan worden berekend voor de gekozen uitvoeringsdatum, zal Belfius Bank het spaarbedrag op
een later tijdstip van de rekening debiteren. De debitering
zal gebeuren van zodra de inventariswaarde van de gekozen ICB('s) opnieuw beschikbaar is. Belfius Bank past wel
de correcte valutadatum toe.

5.

In geval u kiest voor een Variabel Spaarbedrag, dan wordt
dit door Belfius Bank berekend op basis van het Minimumsaldo, dat de Cliënt op zijn rekening wenst te behouden.
Het zal steeds begrepen zijn het Minimum- en het Maximumspaarbedrag.
In geval van een Variabel Spaarbedrag mag de rekening
enkel een spaarrekening zijn.

6.

U kan dit contract te allen tijde beëindigen, mits ondertekening van de operatie ‘Beëindiging Flex Invest Plan’.
Indien een einddatum werd aangegeven, wordt het contract automatisch op deze datum beëindigd. Belfius Bank
behoudt zich het recht voor dit contract onmiddellijk en
zonder voorafgaandelijke verwittiging te beëindigen om
gegronde redenen. Dit is onder andere het geval indien
gedurende een periode van twee jaar de opdracht niet uitgevoerd kan worden, ongeacht de reden hiervan.
De beëindiging van het contract brengt geen enkele bijkomende kost met zich mee.
Enkel de kosten en taksen verbonden aan de ICB blijven
van toepassing.

7.

U verklaart kennis genomen te hebben van:
• het Algemeen Reglement der Verrichtingen en dit te
aanvaarden. Belfius Bank verwerkt uw persoonlijke
gegevens teneinde de overeenkomsten die zij met u
gesloten heeft te kunnen beheren en uit te voeren,
u in voorkomend geval eventueel financiële diensten
en producten aan te bieden die aan uw profiel beantwoorden, onze commerciële relaties te evalueren
en misbruik te voorkomen. U kan inzage krijgen van
de geregistreerde gegevens, ze laten verbeteren en
u verzetten tegen het gebruik voor direct-marketing
doeleinden door u te richten tot Belfius Bank, cliëntenbeheer, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.
• de kenmerken, risico’s, kosten en lasten verbonden
aan de gekozen ICB(’s) onder meer aan de hand van
de informatienota en/of het (vereenvoudigd) prospectus die u voorafgaandelijk overhandigd werden. U
dient er zich van bewust te zijn dat deze belegging
risico’s inhoudt.
		
U kan deze informatie op elk moment raadplegen via
onze website www.belfius.be of in onze Belfius-agentschappen In het geval van een belangrijk evenement
verbonden aan de gekozen ICB (‘s) (synergie, vereffening, enz.), wordt u daarvan verwittigd.
In het geval van een substantiële wijziging van deze algemene voorwaarden, wordt u daarvan verwittigd.
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8.

