De actie wordt georganiseerd door nv bpost bank, gevestigd in
de Markiesstraat 1 (bus 2), 1000 Brussel.
Deze actie staat open voor alle natuurlijke personen die in België
verblijven en op de datum dat de actie begint, voldoen aan de
voorwaarden voor de toekenning ervan (hierna de "klant"
genoemd).

Duur van de actie
De actie betreft de inschrijving op een beleggingsproduct
(nieuw contract) in de periode van 3 januari 2022 tot en met 8
februari 2022. bpost bank kan eenzijdig beslissen de actie
vroegtijdig stopte zetten.

Actie
Indien de klant aan de voorwaarden in onderhavig contract
voldoet, ontvangt hij een terugbetaling van 0,5% van het
geïnvesteerde kapitaal.
Het bedrag wordt ten laatste eind maart 2022 gestort op de
zichtrekening of spaarrekening bij bpost bank gekoppeld aan de
effectenrekening van deklant of het verzekeringscontract.

Toekenningsvoorwaarden
• De actie staat open voor alle klanten van bpostbank, natuurlijke
personen, die bij de start van de actie geen enkel financieel
product op hun effectenrekening, geen termijnrekening, geen
enkel actieve spaar- of beleggingsverzekeringen (Tak 21 of tak
23) hebben.
• De nieuwe inschrijving op een product dat onder de actie valt,
dient plaats te vinden tussen 3 januari en 8 februari 2022
(inbegrepen), en betaald te zijn, binnen de voorziene periode
van het betrokken product, via een bpost bankrekening.
• De belegging dient te gebeuren in een product dat aan de actie
deelneemt (nieuw contract): beleggingen met een recht op de
terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de
eindvervaldag in Euro (gestructureerde obligatie of Tak21verzekering).

Juridische bepalingen
Dit contractueel document beschrijft het reglement van de actie
‘Cashback Bescherming’ met betrekking tot de instapkosten voor
beleggingsproducten aangeboden door bpost bank. De actie geldt
geenszins als beleggingsadvies.
Behoudens ernstige of opzettelijke fout van hun kant, kunnen
noch bpost bank, noch haar medewerkers, noch derden waarmee
bpost bank in het kader van de actie samenwerkt aansprakelijk
worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, ten
gevolge van de organisatie van en/of deelname aan deze actie. In
diezelfde optiek kunnen noch bpost bank, noch de hierboven
beschreven personen aansprakelijk worden gesteld voor
technische problemen, van welke aard ook, die tijdens het verloop
van de actie bij hen, bij deelnemers en/of bij derden zouden leiden
tot een onderbreking van de actie, een vertraging in deelname aan
de actie of in de organisatie van de actie óf tot een wijziging in of
een verlies van gegevens van deelnemers aan de actie.
Mocht de actie worden gewijzigd ingevolge overmacht of een
gebeurtenis buiten de wil van bpostbank om, dan is die laatste de
deelnemers aan de actie geenszins schadevergoeding
verschuldigd.
Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van
onderhavig reglement. Deelname aan de actie impliceert de
onvoorwaardelijke aanvaarding door de deelnemer van
onderhavig reglement én van beslissingen van de organisatoren
met het oog op een vlot verloop van de actie.
De actie valt onder het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de
rechtbanken van Brussel bevoegd.

Klachten
Met bijkomende vragen of klachten omtrent deze actie kan
u terecht bij: bpost bank2, Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2,
1000 Brussel – e-mail: quality@bpostbank.be
Dienst Consumentenbemiddeling: OMBUDSFIN, North Gate II,
Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel - e-mail:
ombudsman@ombudsfin.be
Onderhavig reglement kan worden ingekeken op het postkantoor.
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