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Actie ‘Future Invest Plan’
Reglement

Een Future Invest Plan (hierna ‘FIP’) is een beleggingsplan 
voorgesteld door Bank Nagelmackers nv (hierna ‘de bank’) dat 
de cliënt de mogelijkheid biedt om, door debitering van een 
van zijn rekeningen geopend bij de bank, periodiek een bepaald 
bedrag te beleggen in een van de bevekcompartimenten die 
toegankelijk zijn via een Future Invest Plan. De zo verworven 
fracties van deelbewijzen van het beleggingsfonds worden op een 
effectenrekening op naam van de begunstigde geplaatst.

Iedere FIP wordt gereguleerd door het Reglement ‘Future 
Invest Plan’ (beschikbaar in alle kantoren van de bank en op 
nagelmackers.be/reglementen). Het huidige Reglement Actie 
‘Future Invest Plan’ is daarop een aanvulling met als doel de 
specifieke voorwaarden te bepalen die een FIP moet vervullen 
om in aanmerking te komen voor de speciale tijdelijke actie van 
de bank (hierna ‘actie’).

Voorwaarden van de actie
Deze actie betreft uitsluitend de nieuwe FIP’s waar van  
15 november 2019 tot en met 31 december 2019 (behoudens 
vroegtijdige afsluiting) op ingeschreven wordt en die bovendien 
aan onderstaande voorwaarden voldoen:
• het FIP moet tijdens de termijn van de actie ingeschreven 

worden. Dat houdt in dat elk FIP of elke belegging 
uitgevoerd via een FIP dat wordt ingeschreven buiten die 
termijn niet in aanmerking komt voor de actie. Met name 
uitgesloten voor deze actie zijn alle FIP’s of beleggingen 
die via een bestaand FIP afgesloten worden en die voor 
of tijdens de actie geschorst of opgezegd worden om 
tijdens de actie opnieuw geactiveerd te worden. Met 
name eveneens uitgesloten zijn alle bestaande FIP’s die 
tijdens de actie gewijzigd zouden worden (bijvoorbeeld: 
verhoging van het belegde bedrag om te voldoen aan de 
voorwaarden van de actie);

• het FIP moet voor onbepaalde duur ingeschreven worden. 
Het minimale maandelijkse beleggingsbedrag moet 
100 EUR bedragen;

• de maandelijkse beleggingen worden daadwerkelijk 
ononderbroken uitgevoerd, zonder de beginvoorwaarden 
van het FIP te wijzigen en dat minstens gedurende de 
12 maanden volgend op de inschrijving van het FIP.

Nagelmackers verbindt zich ertoe het bedrag van 50 EUR voor 
ieder FIP dat aan de voorwaarden van deze actie voldoet, met een 
maximaal aantal van 5 FIP’s (250 EUR) per cliënt, te storten aan de 
cliënt. Dat bedrag wordt door de bank uitsluitend gestort door de 
rekening die verbonden is aan het FIP en afgesloten is bij de bank 
te crediteren in de loop van de maand volgend op de inschrijving 
van ieder FIP.

Het bedrag van 50 EUR wordt door de bank slechts gestort op 
voorwaarde dat aan alle voorwaarden van de actie voldaan 
wordt, zoals de duur en het minimale bedrag van het FIP. Daaruit 
volgt dat in geval van niet-naleving van alle voorwaarden van de 
actie, dat bedrag niet verschuldigd zal zijn en onmiddellijk en van 
rechtswege terugbetaald zal worden aan de bank. Om dat bedrag 
te kunnen terugvorderen, behoudt de bank zich het recht voor 
om zonder voorafgaand(e) akkoord of ingebrekestelling iedere 
rekening geopend op naam van de cliënt bij de bank te debiteren 
(rekeningen uitsluitend op naam van de cliënt of in onverdeeldheid 
met andere personen).

Algemene bepalingen
Deze actie is uitsluitend voorbehouden voor cliënten van Bank 
Nagelmackers nv, op voorwaarde dat het gaat om in België 
wonende natuurlijke personen die handelen voor privédoeleinden.

Contractueel kader
Voor meer details verwijzen wij u naar de Algemene 
Bankvoorwaarden van de bank die de contractuele relatie 
tussen Bank Nagelmackers nv en haar cliënten regelen en 
die beschikbaar zijn in alle kantoren van de bank en op 
Nagelmackers.be/reglementen.


