Reglement
Dit reglement, van toepassing vanaf 01.08.2020, geeft een overzicht van de producten en
diensten die de bank aan haar cliënten aanbiedt.
1. Standaardpakket
1.1. Cliënt die het Standaardpakket geniet
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die het Premium-pakket
(zie 2.), het Nagelmackers-pakket (zie 3.) of het Nagelmackers + pakket (zie 4.) niet geniet.
1.2. Producten- en dienstenaanbod Standaard
Cliënten die het Standaardpakket genieten, kunnen gebruikmaken van alle producten en
diensten, behalve producten en diensten voorbehouden aan cliënten die het Premiumpakket (zie 2.2.), het Nagelmackers-pakket (zie 3.2.) of het Nagelmackers + pakket (zie 4.2.)
genieten.
Cliënten die het Standaardpakket genieten, kunnen onder andere aanspraak maken op
volgende producten en diensten: Comfort Zichtrekening, Business Comfort Zichtrekening,
Mastercard Standard en Mastercard Business.
Om een product of dienst te kunnen genieten, dient uiteraard voldaan te zijn aan de
specifieke voorwaarden eigen aan dat product of die dienst.
2. Premium-pakket
2.1. Cliënt die het Premium-pakket geniet
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging:
1. met minstens 25.000 EUR op effecten-, pensioenspaarrekeningen en/of in
beleggingsverzekeringen bij/via de bank, en/of
2. met minstens 75.000 EUR op zicht-, spaar-, termijn-, effecten-, pensioenspaarrekeningen
en/of in beleggingsverzekeringen bij/via de bank, en/of
3. die jaarlijks minstens 15.600 EUR gecombineerd besteedt aan een of meerdere
periodieke beleggingsplannen in beleggingsfondsen en/of -verzekeringen en/of aan
aflossingen van kredieten afgesloten bij de bank.
2.2. Producten- en dienstenaanbod Premium
Cliënten die het Premium-pakket genieten, kunnen gebruikmaken van alle producten
en diensten, behalve producten en diensten voorbehouden aan cliënten die het
Nagelmackers-pakket (zie 3.2.) of het Nagelmackers + pakket (zie 4.2.) genieten.
Cliënten die het Premium-pakket genieten, kunnen onder andere aanspraak maken op
volgende producten en diensten: Premium Zichtrekening, Business Premium Zichtrekening,
Mastercard Gold en Mastercard Business.
Om een product of dienst te kunnen genieten, dient uiteraard voldaan te zijn aan de
specifieke voorwaarden eigen aan dat product of die dienst.
3. Nagelmackers-pakket
3.1. Cliënt die het Nagelmackers-pakket geniet
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging met minstens
75.000 EUR op effecten-, pensioenspaarrekeningen en/of in beleggingsverzekeringen
bij/via de bank.

4. Nagelmackers + pakket
4.1. Cliënt die het Nagelmackers + pakket geniet
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging met minstens
1.000.000 EUR op effecten-, pensioenspaarrekeningen en/of in beleggingsverzekeringen
bij/via de bank.
4.2. Producten- en dienstenaanbod Nagelmackers +
Cliënten die het Nagelmackers + pakket genieten, kunnen gebruikmaken van alle
producten en diensten.
Volgende producten en diensten zijn onder andere voorbehouden voor cliënten die het
Nagelmackers + pakket genieten: Nagelmackers + Zichtrekening, Mastercard World Elite,
discretionair vermogensbeheer en Wealth Management (vanaf 2.000.000 EUR).
Om een product of dienst te kunnen genieten, dient uiteraard voldaan te zijn aan de
specifieke voorwaarden eigen aan dat product of die dienst.
5. Algemene bepalingen
5.1 Om te bepalen welk pakket een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of feitelijke
vereniging (verder in dit artikel ‘cliënt’ genoemd) geniet, tellen:
1. alle producten waarvan de cliënt de enige titularis is volledig mee, en
2. alle producten waarvan alle titularissen hetzelfde officiële adres (en desgevallend
dezelfde postbus) als de cliënt hebben volledig mee voor ieder van hen, en
3. alle producten waarvan de cliënt medetitularis is samen met titularissen met een ander
officieel adres slechts mee voor het pro rata aandeel van de cliënt, en
4. alle producten op naam van een vennootschap volledig mee voor natuurlijke personen
geregistreerd bij de bank als aandeelhouder met minstens 25% van de aandelen van die
vennootschap.
Voor producten met meerdere titularissen, kan elke medetitularis het hoogste pakket
genieten waarvoor één van de medetitularissen aan de voorwaarden voldoet.
5.2. Cliënten die niet langer aan de voorwaarden van een pakket voldoen of die voldoen
aan de strengere voorwaarden van een hoger pakket, zullen automatisch en zonder
voorafgaande verwittiging hun nieuwe pakket toegewezen krijgen. Deze aanpassing zal
ten vroegste uitgevoerd worden de eerste dag van de maand volgend op de vaststelling
dat er aan de voorwaarden van een ander pakket voldaan is.
Na de aanpassing van een pakket kunnen cliënten hun producten en diensten met
een eindvervaldag behouden tot deze eindvervaldag wanneer zij aan alle bijhorende
voorwaarden beantwoorden (bv. betalen van premies en kosten).
Het feit dat de bank een lager pakket niet onmiddellijk toepast conform hoger vermelde
voorwaarden houdt geenszins in dat zij afstand doet van haar recht om deze toepassing
voor de toekomst alsnog te doen.
5.3. Dit reglement geldt als aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden van de bank en
is geldig vanaf 01.08.2020. Vanaf dan vervangt het elke eerdere versie van dit reglement.
5.4. De bank kan de bepalingen van dit reglement steeds eenzijdig wijzigen,
mits voorafgaande kennisgeving aan de cliënt (bv. per brief, via een bijlage bij de
rekeninguittreksels of langs elektronische weg). Iedere nieuwe versie van dit reglement
vervangt alle vorige versies (behoudens tegenbericht). De laatste versie van dit reglement
is altijd beschikbaar in alle kantoren van de bank en op nagelmackers.be/reglementen.

3.2. Producten- en dienstenaanbod Nagelmackers
Cliënten die het Nagelmackers-pakket genieten, kunnen gebruikmaken van alle producten
en diensten, behalve producten en diensten voorbehouden aan cliënten die het
Nagelmackers + pakket (zie 4.2.) genieten.
Cliënten die het Nagelmackers-pakket genieten, kunnen onder andere aanspraak maken
op volgende producten en diensten: Nagelmackers Zichtrekening, Business Nagelmackers
Zichtrekening, Mastercard Platinum en Mastercard Business.
Om een product of dienst te kunnen genieten, dient uiteraard voldaan te zijn aan de
specifieke voorwaarden eigen aan dat product of die dienst.
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