Voorwaarden 20 eurocent/verrichting op de zichtrekening
Om u te verwennen betaalt Keytrade Bank u 20 eurocent per verrichting die uitgevoerd wordt op
uw Keytrade Bank zichtrekening van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018.

Voorwaarden

$$

• Het aanbod is geldig voor elke cliënt (nieuwe en bestaande) van Keytrade Bank.
• Het aanbod is geldig voor elke nationale verrichting die uitgevoerd wordt op de Keytrade Bank zichtrekening (betalingen via debetkaart,
overschrijvingen, afhalingen met debetkaart, domiciliëringen, ...), behalve internationale overschrijvingen en verrichtingen via de kredietkaart.
• Dit aanbod geldt niet voor interne verrichtingen op uw eigen Keytrade Bank rekening.
• Voor dit aanbod worden de volgende beperkingen in rekening gebracht: een verrichting van of naar dezelfde rekening wordt slechts éénmaal
per dag in rekening gebracht. Er wordt ook slechts één geldafhaling met debetkaart per dag in rekening gebracht.
• Dit aanbod geldt niet voor beleggingsclubs, onverdeeldheden, feitelijke verenigingen, mede-eigendommen, rechtspersonen en rekeningen
van professionele aard.
Indien u aan alle voorwaarden van dit aanbod voldoet, zal Keytrade Bank u in november het bedrag (ter waarde van het aantal verrichtingen op
uw zichtrekening vermenigvuldigd met 20 eurocent) automatisch op uw Keytrade Bank zichtrekening storten. U zal dit bedrag terugvinden in de
historiek van uw rekening met als vermelding ‘20 jaar Keytrade Bank’.
Keytrade Bank behoudt zich het recht om dit aanbod gedeeltelijk of integraal te annuleren omwille van technische redenen (servers, database) en/
of een vermoeden van, of bewezen fraude en/of misbruik. En dat zonder enige verplichting tot compensatie van de begunstigde. Keytrade Bank kan
tevens een begunstigde uitsluiten in geval van vermoeden tot, of bewezen fraude en/of misbruik en dat zonder enig recht op schadevergoeding
voor de uitgesloten begunstigde
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De “Algemene Voorwaarden - Keytrade Bank” zijn van toepassing op dit aanbod.
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