Nagelmackers Ambassadors’ Club
Personal Banking
Hebt u vertrouwen in ons en bent u overtuigd door de diensten van de oudste bank van België? Laat het
weten aan uw familie en naasten, en u wint misschien een geweldig cadeau!
Als een van uw kennissen cliënt wordt bij Nagelmackers en 250.000 EUR of meer belegt in een van onze
beleggingsproducten, ontvangt u 500 EUR of wint u een exclusieve reis van dezelfde waarde!
Wacht dus niet langer. Deel uw tevredenheid!
Het reglement van deze actie vindt u op de achterzijde.

Bank Nagelmackers nv - Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel - T 02 229 76 00 - F 02 229 76 99 - www.nagelmackers.be - FSMA 025573 A - BTW BE 0404.140.107 - RPR Brussel

Pagina
1/2

• De actie loopt van 15.01.2019 t.e.m. 31.12.2019. Nagelmackers behoudt zich het recht om de actie te
wijzigen of vroegtijdig stop te zetten op om het even welk moment.
• Deelname aan deze actie is voorbehouden voor meerderjarige natuurlijke personen, gedomicilieerd
in België, cliënt bij Nagelmackers, maar die geen contract adviserend of discretionair beheer hebben
bij Nagelmackers. Deelname van Nagelmackers-medewerkers (inclusief zelfstandige agenten van
Nagelmackers en hun medewerkers), hun partner en hun kinderen is niet toegelaten.
• Opdat een cliënt een beloning kan ontvangen, moet de kennis die hij heeft aanbevolen een natuurlijke
persoon gedomicilieerd in België zijn (1) die niet op hetzelfde adres woont als een Nagelmackerscliënt, (2) die een nieuwe cliënt wordt bij Nagelmackers en (3) die privé een minimumbedrag
van 250.000 EUR belegt in een of meerdere beleggingsproducten gecommercialiseerd door
Nagelmackers*. Dit bedrag moet ten minste 12 maanden aangehouden blijven bij Nagelmackers.
• Als Nagelmackers een niet-naleving of misbruik van het voorliggende reglement vaststelt, behoudt
ze zich het recht om de integrale terugbetaling te vragen van de premie of de waarde van het
aangeboden verblijf zoals gefactureerd door Exclusive Destinations.
• Nagelmackers behoudt zich het recht om elke kandidaat-cliënt te weigeren, bijvoorbeeld om redenen
verbonden aan het toepasbare wettelijke kader.
• De beloning is persoonlijk, kan niet ingeruild of cash uitbetaald worden en is niet overdraagbaar.
De cliënt heeft de keuze tussen:
- Een bedrag van 500 EUR
- Een reis (organisatie van transport en transportkosten zijn voor de cliënt), georganiseerd door
Exclusive Destinations in Sint-Martens-Latem, te kiezen uit onze selectie (beschikbaar op
nagelmackers.be), t.w.v. 500 EUR. De cliënt moet rechtstreeks contact opnemen met Exclusive
Destinations om te boeken. Vindt de cliënt niet wat hij wilt in de selectie, dan heeft hij het recht om
een reis te kiezen die hem beter past, waarbij de bank tussenkomt voor een bedrag van 500 EUR.
• De cliënt kan een beloning genieten voor elke aangebrachte cliënt die minstens 250.000 EUR
investeert, met een maximum van 5 beloningen per aanbrengende cliënt. Een gemeenschappelijke
rekening wordt beschouwd als één cliënt.
• De cliënt zal de door hem gekozen beloning ontvangen 12 maanden na de effectieve storting (in een
of meerdere van de betrokken beleggingsproducten) door de door hem aanbevolen nieuwe cliënt.
• Nagelmackers kan dit reglement eenzijdig aanpassen als een oorzaak buiten haar macht een
aanpassing onontbeerlijk of sterk aangewezen maakt, opdat de actie kan voortgezet worden.
Nagelmackers kan dit reglement altijd aanvullen om eventuele lacunes of onduidelijkheden weg te
werken.
• Nagelmackers draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van wijziging, vroegtijdige afsluiting
of annulering van de voorliggende actie door overmacht. Nagelmackers kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor directe en/of indirecte schade die voortkomt uit de gewonnen prijs.
• De Belgische wet is van toepassing en de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
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Actiereglement

* Een van onze Nagelmackers-fondsen of fondsen uit onze Nagelmackers Fund Selection, onze selectie van fixed-end obligatiefondsen,
onze gestructureerde producten, tak-44 of een Private Banking-contract.
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