Voorwaarden
Zo krijg je Monnie
Monnie en de SNS Monnie app die erbij hoort, heeft een waarde van € 49,95. Maar je krijgt het cadeau bij SNS Jeugd Betalen,
onze betaalrekening voor kinderen. Deze actie loopt voor onbepaalde tijd.
DIT ZIJN DE REGELS
Je kind waar de rekening van is (de rekeninghouder) en jij als ouder/verzorger (wettelijke vertegenwoordiger) moeten aan deze
voorwaarden voldoen:
Je kind is tussen 6 jaar en 12 jaar.
Je hebt zelf ook een betaalrekening bij ons.
We hebben jullie als klant geaccepteerd en SNS Jeugd Betalen voor je kind geopend.
Je kind kan 1 keer aanspraak maken op een Monnie.
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Voldoen jullie aan deze voorwaarden? Dan krijg je een e-mail om Monnie samen met je kind op te komen halen in een SNS Winkel
in de buurt. Of jij en je kind krijgen Monnie mee als jullie SNS Jeugd Betalen openen in een SNS Winkel.
GOED OM TE WETEN
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Door deel te nemen aan deze actie accepteer je deze voorwaarden.
We zijn niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen. Ook niet voor storingen waardoor je niet aan de actie kunt
meedoen.
Klachten over deze actie kun je indienen bij een SNS Winkel of met het klachtenformulier op snsbank.nl.
Of bel ons op 030 - 633 30 00.
We zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of nalatigheid van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld
vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor je de rekening niet op tijd kunt openen om mee te doen aan de actie.
We mogen deze actie (en deze voorwaarden) altijd wijzigen of beëindigen zonder dat we je hoeven te informeren hierover of
te vertellen waarom.
Je kunt Monnie niet ruilen en inwisselen voor contant geld.

JE PERSOONSGEGEVENS

8.4651.00

(20-11-2020)

Als je klant bij ons wordt, vragen we om je persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals beschreven
in ons Privacy- & Cookiereglement. Wil je meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op snsbank.nl voor ons Privacy- &
Cookiereglement.

Aanbieder van deze actie is SNS, handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht aan de Croeselaan 1 (KvK: 16062338).
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