Cashback BOAR – Klantenreglement
Cashback BOAR is een actie van BNP Paribas Fortis NV met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3 –
BTW BE 0403.199.702 – RPR Brussel – Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879A, hierna 'BNP Paribas Fortis'
genoemd.
Artikel 1. Algemeen principe
Cashback BOAR is een commerciële actie die voordelen biedt aan gezinnen die, via het netwerk van BNP Paribas
Fortis en volgens de voorwaarden van dit reglement, hun woningverzekering, autoverzekering en/of familiale
verzekering hebben samengebracht bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, RPR Brussel,
BTW BE 0404.494.849.
Op grond van de gegevens in de bestanden van BNP Paribas Fortis worden in het kader van deze actie als gezin
beschouwd:
‐

Gezin van type 1:
een persoon die noch gehuwd noch wettelijk of feitelijk samenwonend is en minimaal 16 jaar oud is
In voorkomend geval, samen met zijn minderjarige kinderen die al dan niet onder hetzelfde dak wonen en
van wie hij de wettelijke vertegenwoordiger is
en/of
In voorkomend geval, samen met zijn meerderjarige kinderen van maximaal 30 jaar oud die onder
hetzelfde dak wonen en van wie het op een BNP Paribas Fortis-rekening gestorte gemiddeld
maandinkomen minder dan 847 euro bedraagt;
In voorkomend geval, samen met elke andere persoon van wie hij de wettelijke vertegenwoordiger is in
een kader dat elke beroepsactiviteit uitsluit, voor zover de vertegenwoordigde persoon maximaal 30 jaar
oud is en zijn op een BNP Paribas Fortis-rekening gestorte gemiddeld maandinkomen minder dan 847 euro
bedraagt.

‐

Gezin van type 2: twee gehuwde personen
In voorkomend geval, samen met hun al dan niet gemeenschappelijke minderjarige kinderen die al dan
niet onder hetzelfde dak wonen en van wie een van hen de wettelijke vertegenwoordiger is
en/of
In voorkomend geval, samen met hun al dan niet gemeenschappelijke meerderjarige kinderen van
maximaal 30 jaar oud die onder hetzelfde dak wonen en van wie het op een BNP Paribas Fortis-rekening
gestorte gemiddeld maandinkomen minder dan 847 euro bedraagt;
In voorkomend geval, samen met elke andere persoon van wie een van hen de wettelijke
vertegenwoordiger is in een kader dat elke beroepsactiviteit uitsluit, voor zover de vertegenwoordigde
persoon maximaal 30 jaar oud is en zijn op een BNP Paribas Fortis-rekening gestorte gemiddeld
maandinkomen minder dan 847 euro bedraagt.

‐

Gezin van type 3: twee wettelijk of feitelijk samenwonende personen
In voorkomend geval, samen met hun al dan niet gemeenschappelijke minderjarige kinderen die al dan
niet onder hetzelfde dak wonen en van wie een van hen de wettelijke vertegenwoordiger is
en/of
In voorkomend geval, samen met hun al dan niet gemeenschappelijke meerderjarige kinderen van
maximaal 30 jaar oud die onder hetzelfde dak wonen en van wie het op een BNP Paribas Fortis-rekening
gestorte gemiddeld maandinkomen minder dan 847 euro bedraagt;
In voorkomend geval, samen met elke andere persoon van wie een van hen de wettelijke
vertegenwoordiger is in een kader dat elke beroepsactiviteit uitsluit, voor zover de vertegenwoordigde
persoon maximaal 30 jaar oud is en zijn op een BNP Paribas Fortis-rekening gestorte gemiddeld
maandinkomen minder dan 847 euro bedraagt.
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Artikel 2. Verzekeringsproducten waarop Cashback BOAR betrekking heeft
De volgende verzekeringscontracten van AG Insurance Belgium die via het netwerk van BNP Paribas Fortis werden
afgesloten (hierna 'de verzekeringscontracten' genoemd), komen voor Cashback BOAR in aanmerking:
o Brandverzekering Top Woning (met minstens de basiswaarborgen),
o Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (Top Familiale),
o Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto,
met uitsluiting van de verzekeringen die zijn aangegaan tegen bijzondere tariefvoorwaarden voor een specifieke
groep verzekerden in het kader van een overeenkomst ter begunstiging van die groep, van de
verzekeringscontracten die worden verlengd of vernieuwd en van de verzekeringscontracten ter vervanging van
reeds bij AG Insurance Belgium afgesloten contracten.
Artikel 3. Beschrijving van de voordelen Cashback BOAR
Voor zover de leden van een gezin per 31 december 2014 minstens drie verzekeringscontracten1 bezitten, ongeacht
de datum van inwerkingtreding ervan, geeft Cashback BOAR recht op een eenmalig bedrag van 25 euro voor elk
contract dat tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 werd afgesloten (de invoerdatum geldt als bewijs), op de
volgende bijkomende voorwaarde: minimaal drie verzekeringscontracten die, al dan niet afgesloten in 2014, het
recht op het voordeel openen, moeten gedurende de hele periode tussen de datum van inwerkingtreding ervan en
de betaaldatum van de cashback worden aangehouden.
Onder aangehouden verzekeringscontract wordt verstaan, een contract dat niet werd opgeschort, opgezegd of
geannuleerd of waarvan de waarborgen niet volledig of gedeeltelijk werden opgeschort wegens niet-betaling van
een premie of om een andere reden.
Het voordeel wordt toegekend voor elk contract dat tijdens de geldigheidsduur van de actie werd afgesloten en
voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden, ongeacht het aantal afgesloten contracten.
Er wordt eveneens bepaald dat alle combinaties van de drie verzekeringscontracten mogelijk zijn, maar de
verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (Top Familiale) mag slechts een keer voorkomen.
Er wordt gepreciseerd dat de duur van deze actie beperkt is tot een jaar, wat inhoudt dat elk met een contract
verbonden voordeel slechts eenmaal wordt toegekend, zelfs als het contract nadien wordt verlengd of vernieuwd.
Artikel 4. Betaling van de voordelen
Voor zover aan de bovenvermelde voorwaarden werd voldaan, stort BNP Paribas Fortis het bedrag van de cashback
op een bij de bank geopende zichtrekening op naam van de verzekeringnemer van het contract dat recht geeft op
het in artikel 3 beschreven voordeel, of, bij ontstentenis van een dergelijke zichtrekening, op een bij de bank
geopende spaarrekening op naam van die persoon, en zulks uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt
op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract.
Indien de verzekeringnemer van het contract dat recht geeft op het voordeel, een kind van het gezin in de betekenis
van artikel 1 of een handelingsonbekwame is, wordt, in afwijking van wat voorafgaat, het voordeel binnen hetzelfde
gezin gestort op de rekening van de verzekeringnemer van de brandverzekering Top Woning of, bij gebrek daaraan,
van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Top Familiale of, bij gebrek daaraan, van de verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid Auto.
Artikel 5. Impact op de contracten
Afgezien van het in dit reglement beschreven voordeel heeft Cashback BOAR geen enkele impact op de rechten en
plichten van de verzekeringnemers ten aanzien van de contracten die ze hebben afgesloten.
Bovendien blijven de regels van AG Insurance inzake aanvaarding en sanering van toepassing tijdens de volledige
duur van het contract.
Artikel 6. Duur van de actie
De actie Cashback BOAR loopt van 1 januari tot en met 31 december 2014 en geldt, op de in dit reglement vermelde
voorwaarden, voor de verzekeringscontracten afgesloten tijdens die periode.
Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze actie valt onder het Belgische recht.
Elk geschil betreffende de interpretatie of de toepassing van dit reglement behoort tot de bevoegdheid van de
rechtbanken aangeduid in artikel 23 van de Algemene bankvoorwaarden.

1

Voor de toepassing van dit reglement moeten de bij AG Insurance Belgium afgesloten brandverzekeringen Top Woning gebouw en Top Woning
inboedel als een enkel contract worden beschouwd.
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