Reglement
Dit reglement, van toepassing vanaf 05.05.2019, geeft een overzicht van de producten en
diensten die de bank aan haar verschillende doelgroepen aanbiedt.
1. Standaardpakket
1.1. Cliënt die geniet van het Standaardpakket
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die niet geniet van het
Premium-pakket (zie 2.) of het Nagelmackers-pakket (zie 3.).
1.2. Producten- en dienstenaanbod Standaard
Cliënten die genieten van het Standaardpakket kunnen gebruik maken van alle producten
en diensten (uiteraard mits naleving van alle voor die producten en diensten specifiek
bepaalde voorwaarden), behalve deze die voorbehouden zijn aan cliënten die genieten
van het Premium-pakket (zie 2.2.) of van het Nagelmackers-pakket (zie 3.2.).
Cliënten die genieten van het Standaardpakket kunnen onder andere aanspraak maken op
volgende producten en diensten: Comfort Zichtrekening, Business Comfort Zichtrekening,
MasterCard Standard en MasterCard Business.
2. Premium-pakket
2.1. Cliënt die geniet van het Premium-pakket
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging:
1. met minstens 75.000 EUR in producten bij de bank, of
2. die jaarlijks minstens 15.600 EUR gecombineerd besteedt aan een of meerdere
periodieke spaarplannen of aan aflossingen van kredieten afgesloten bij de bank, of
3. met een kaskrediet bij de bank van minstens 75.000 EUR.
Hierbij worden producten op naam van medehouders, ten belope van ieders aandeel
afzonderlijk in aanmerking genomen.
Samenwonende partners (meerderjarig, gedomicilieerd op hetzelfde adres en een
gemeenschappelijke huishouding voerend, al dan niet gehuwd) die samen aan voornoemde
criteria voldoen, zijn elk apart cliënten die genieten van het Premium-pakket.
Indien een vennootschap, met een of meer van haar aandeelhouders die ieder minstens
25% van de aandelen bezitten en/of met haar zaakvoerders of bestuurders, samen
beantwoorden aan de voornoemde criteria, zijn ze ieder apart cliënten die genieten van
het Premium-pakket.
2.2. Producten- en dienstenaanbod Premium
Cliënten die genieten van het Premium-pakket kunnen gebruik maken van alle producten
en diensten (uiteraard mits naleving van alle voor die producten en diensten specifiek
bepaalde voorwaarden), behalve deze die voorbehouden zijn aan cliënten die genieten
van het Standaardpakket (zie 1.2.) of het Nagelmackers-pakket (zie 3.2.).
Cliënten die genieten van het Premium-pakket kunnen onder andere aanspraak maken op
volgende producten en diensten: Premium Zichtrekening, Business Premium Zichtrekening,
MasterCard Gold en MasterCard Business.

3. Nagelmackers-pakket
3.1. Cliënt die geniet van het Nagelmackers-pakket
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging:
1. met minstens 500.000 EUR in producten bij de bank, of
2. die jaarlijks minstens 36.000 EUR gecombineerd besteedt aan een of meerdere
periodieke spaarplannen of aan aflossingen van kredieten afgesloten bij de bank, of
3. met een kaskrediet bij de bank van minstens 500.000 EUR.
Hierbij worden producten op naam van medehouders, ten belope van ieders aandeel
afzonderlijk in aanmerking genomen.
Samenwonende partners (meerderjarig, gedomicilieerd op hetzelfde adres en een
gemeenschappelijke huishouding voerend, al dan niet gehuwd) die samen aan voornoemde
criteria voldoen, zijn elk apart cliënten die genieten van het Nagelmackers-pakket.
Indien een vennootschap, met een of meer van haar aandeelhouders die ieder minstens
25% van de aandelen bezitten en/of met haar zaakvoerders of bestuurders, samen
beantwoorden aan de voornoemde criteria, zijn ze ieder apart cliënten die genieten van
het Nagelmackers-pakket.
3.2. Producten- en dienstenaanbod Nagelmackers
Cliënten die genieten van het Nagelmackers-pakket kunnen gebruik maken van alle
producten en diensten (uiteraard mits naleving van alle voor die producten en diensten
specifiek bepaalde voorwaarden), behalve deze die voorbehouden zijn aan cliënten die
genieten van het Standaardpakket (zie 1.2.) of van het Premium-pakket (zie 2.2.).
Cliënten die genieten van het Nagelmackers-pakket kunnen onder andere aanspraak
maken op volgende producten en diensten: Nagelmackers Zichtrekening, Nagelmackers +
Zichtrekening (toegankelijk voor alle cliënten die minstens 1.000.000 EUR aan beleggingen
in portefeuille hebben bij of via Nagelmackers conform het Reglement ‘Nagelmackers
Invest Loyalty Program’, beschikbaar op nagelmackers.be/reglementen en in alle kantoren
van de bank), Business Nagelmackers Zichtrekening, MasterCard Platinum, MasterCard
Business, discretionair beheer (vanaf 500.000 EUR), adviserend vermogensbeheer (vanaf
500.000 EUR) en wealth management (vanaf 2.000.000 EUR).
4. Algemene bepalingen
4.1. Cliënten met producten uit het Premium- of Nagelmackers-aanbod in hun portefeuille,
die niet (meer) voldoen aan de Premium- of Nagelmackers-criteria kunnen deze producten
houden tot op de vervaldag of eventueel voor onbepaalde duur wanneer zij aan alle
productvoorwaarden beantwoorden (bv. betalen van premies en kosten). Wel kan de bank
deze producten opzeggen conform de toepasselijke contractuele bepalingen.
4.2. Dit reglement geldt als aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden van de bank en
is geldig vanaf 05.05.2019. Vanaf dan vervangt het elke eerdere versie van dit reglement.
4.3. 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.
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