Actievoorwaarden
SNS Betalen € 50 cadeau

Van 14 november 2016 tot en met 29 januari 2017

WAT HOUDT DE ACTIE IN?
Open je in de actieperiode SNS Betalen en gebruik je de Overstapservice en laat je
inkomen voortaan op je nieuwe rekening storten? Dan krijg je € 50 op de rekening
gestort. Heb je al SNS Betalen, SNS Basis Betalen of SNS Plus Betalen? Dan krijg je
€ 50 op je rekening gestort als je tijdens de actieperiode de Overstapservice gebruikt
en je inkomen op je SNS Betaalrekening laat storten.
WANNEER GELDT DEZE ACTIE?
De actie loopt van 14 november 2016 tot en met 29 januari 2017. In deze periode
moet je SNS Betalen hebben geopend. Uiterlijk 15 februari 2017 moet je de
Overstapservice hebben aangevraagd.
WIE KUNNEN ER MEEDOEN?
De actie geldt voor nieuwe en bestaande klanten. Je kunt aan deze actie meedoen
als je 18 jaar of ouder bent.
OVER DE DEELNAME
Je zorgt ervoor dat voor 1 maart 2017 je inkomen op de SNS Betaalrekening
wordt gestort.
SNS laat je voor 1 maart 2017 in een brief weten of je aanvraag voor de
Overstapservice is ontvangen.
De € 50 wordt gestort op het rekeningnummer van de SNS betaalrekening
waarvoor de Overstapservice is aangevraagd.

Gebruik je SNS Betalen als en/of rekening? Dan krijg je 1 keer € 50 gestort op de
betaalrekening.
De € 50 wordt gestort op de betaalrekening en is niet inwisselbaar voor een
ander cadeau.
ALGEMEEN
Aanbieder van deze actie is SNS Bank N.V., statutair gevestigd in Utrecht aan de
Croeselaan 1 (KvK: 16062338). Vanaf 1 januari 2017 heet SNS Bank N.V.:
de Volksbank N.V.
Door aan deze actie mee te doen, ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
SNS is niet aansprakelijk voor netwerk- of computerstoringen. Ook niet als je hierdoor
niet mee kunt doen aan de actie.
SNS kan deze actie altijd wijzigen of stopzetten. Ook zonder hiervoor een reden aan
te geven. SNS hoeft dit vooraf niet aan te kondigen of achteraf aan je te melden.
Heb je een klacht over deze actie? Dan kun je dit laten weten bij een SNS Winkel,
de SNS Klantenservice (030 – 633 30 00) of met het klachtenformulier op snsbank.nl.
SNS is niet aansprakelijk als de rekening niet op tijd kan worden geopend doordat
documenten niet op tijd, niet compleet of beschadigd zijn bezorgd door Post NL
of een ander post- of koeriersbedrijf.
PRIVACY
Als je klant bij SNS wordt, vraagt SNS om je persoonsgegevens. Deze gegevens kan SNS
gebruiken voor de doelen zoals beschreven in het privacy- en cookiereglement.
Wil je meer weten over hoe SNS omgaat met privacy? Kijk dan op snsbank.nl voor het
privacy- en cookiereglement. Verder houdt SNS zich aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vind je op nvb.nl.

