CASHBACK OP PREMIETAKS
VOOR TAK 23-PRODUCTEN
VAN 1 JUNI TOT 30 SEPTEMBER 2016

VOORWAARDEN VAN DE ACTIE
Deze actie ‘Cashback’ wordt gevoerd door BNP Paribas Fortis nv, met maatschappelijke zetel Warandeberg 3, 1000
Brussel, hierna genoemd ‘de Bank’ en heeft betrekking op Tak 23-producten die worden gesloten tussen een verzekeringsnemer en AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, hierna genoemd ‘de
Verzekeraar’.

Wie neemt aan deze actie deel?
■■ Elke

natuurlijke persoon, nemer van het contract, die in België verblijft,

■■ Hierna

‘de Cliënt’ genoemd.

Wat is de inzet van de actie?
Deze actie betreft de betaling van een cashback ter waarde van de helft van de premietaks op iedere storting in een van
de volgende Tak 23-producten, verdeeld door de Bank gedurende een bepaalde periode:
■■ De

producten Easy Fund Plan, Smart Fund Plan en Smart Fund Plan Private:

❍❍ De

Cliënt moet alleen één of meerdere premie(s) betalen in één van deze Tak 23 producten van de Verzekeraar via
onderschrijving van een nieuw contract of een bijkomende premie in een bestaand contract.

❍❍ De
■■ Het

Verzekeraar moet die premie(s) ontvangen in de periode van 1 juni 2016 tot en met 30 september 2016.

product Smart Invest Portfolio:

❍❍ De

Cliënt moet één of meerdere inschrijving(en) in nieuwe fondsen van het type Smart Invest Bon realiseren met
onderschrijvingsdatum tussen 1 juni 2016 en 30 september 2016 onder het contract Smart Invest Portfolio.

❍❍ Als de Cliënt reeds een contract heeft onderschreven, dan hoeft de Cliënt niet noodzakelijk een nieuw contract te
onderschrijven en volstaat de bijkomende inschrijving in de nieuwe fondsen.
❍❍ De

cashback is enkel van toepassing op de betaalde premie(s) voor de nieuwe fondsen van het type Smart Invest
Bon met
❍❍ tussen

1 juni 2016 en 30 juni 2016, waarbij 12 juli 2016 geldt als uiterste betaaldatum voor de premie,

❍❍ tussen

1 juli 2016 en 31 juli 2016, waarbij 11 augustus geldt als uiterste betaaldatum voor de premie,

❍❍

tussen 1 augustus en 31 augustus, waarbij 13 september geldt als uiterste betaaldatum voor de premie,

❍❍ tussen

1 september en 30 september, waarbij 13 oktober geldt als uiterste betaaldatum voor de premie

■■ Transfers binnen een bestaand verzekeringscontract en tussen bestaande verzekeringscontracten komen niet in
aanmerking voor de cashback. Ook de betaling van een premie vanuit het doelfonds in een bestaande verzekeringscontract komt niet in aanmerking voor de cashback.

Hoeveel bedraagt de cashback?
■■ De

cashback bedraagt de helft van de premietaks op elke storting.

■■ De

premietaks bedraagt 2% op de premie inclusief instapkosten. Dus in de praktijk bedraagt de cashback 1% op elke
premie, inclusief instapkosten, die betaald is in het kader van deze actie.
■■ Indien

bij de storting geen premietaks vereist is, is er geen cashback.

Wanneer ontvangt de Cliënt de cashback?
De betaling van de cashback wordt ten laatste uitgevoerd op 31 oktober 2016 en gebeurt op de zicht- of beleggersrekening
van de Cliënt van waaruit de premie werd betaald.

Welke producten komen uitdrukkelijk in aanmerking voor cashback?
■■ Smart
■■ Easy

Invest Portfolio;

Fund Plan;

■■ Smart

Fund Plan;
Fund Plan Private.
Beleggingsverzekeringen die niet in de bovenvermelde lijst staan, komen dus niet in aanmerking voor de berekening van
de cashback.
■■ Smart

Belangrijk
■■ Voor het in werking treden van deze actie voor de producten Easy Fund Plan, Smart Fund Plan en Smart Fund Plan
Private, zal er door de Verzekeraar uitsluitend rekening gehouden worden met de ontvangstdatum van de betaalde
premie(s);
❍❍ In

geval van een uitgestelde betaling voor Easy Fund Plan, Smart Fund Plan en Smart Fund Plan Private, is het
noodzakelijk dat de ontvangstdatum van de premie(s) tussen 1 juni 2016 en 30 september 2016 valt. Bijvoorbeeld:
❍❍ een

onderschrijving van een nieuw contract op 25 mei 2016 maar met een uitgestelde (effectieve) betaling vanaf
1 juni 2016 komt wel in aanmerking voor deze actie;

❍❍ een

onderschrijving van een nieuw contract op 25 september 2016 maar met een uitgestelde (effectieve) betaling
vanaf 1 oktober 2016 komt niet in aanmerking voor deze actie;

■■ Voor het in werking treden van deze actie voor het product Smart Invest Portfolio zal er door de Verzekeraar uitsluitend
rekening gehouden worden met de onderschrijvingsdatum op één van de nieuwe fondsen met onderschrijvingsdatum
tussen 1 juni 2016 en 30 september 2016 en met betaling van de premie(s) voor de uiterste betaaldatum.
❍❍ Alle

premies betaald op het fonds Smart Invest Bon met onderschrijvingsdatum 1 mei 2016 tot en met 31 mei 2016
komen niet in aanmerking voor deze actie, ook al is de premie betaald in juni en dus schijnbaar in de actieperiode.

Reglement, reikwijdte en duur
■■ De Bank behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen omwille van objectieve redenen, zoals bijv. wijzigingen in
de wetgeving. Zij zal de Cliënten daarvan verwittigen via een persoonlijke boodschap in PC Banking of per e-mail of per
bijlage bij de uittreksels of met een mededeling op haar website of met affiches in BNP Paribas Fortis kantoren.
■■ De

Bank kan de actie vervroegd beëindigen met een eenzijdige beslissing.

033718651091

■■ Als de Cliënt niet (langer) voldoet aan één van de hiervoor vermelde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het terugroepen
van een betaalde premie na ontvangst van de cashback) behouden de Bank en de Verzekeraar zich het recht voor om de
overeenkomstige waarde van de cashback toegekend in het kader van de actie terug te vorderen via debitering van één
van de rekeningen van de Cliënt, zonder voorafgaande verwittiging.

