Actievoorwaarden Beleggingsactie:
Een startbonus tot €60 als je start met beleggen bij SNS
ACTIE
1.
De actie loopt van maandag 27 september tot en met vrijdag 31 december 2021.
2.	Tijdens deze actieperiode heb je SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening geopend via sns.nl en je hebt onze acceptatieprocedure goed doorlopen.
3.	Doe je mee met een beleggingsrekening en beëindig je die tijdens de actieperiode? Dan heb je geen recht meer op een
(vervolg)uitkering van de bonus.
4.	Heb je al SNS Doelbeleggen of een SNS Beleggingsrekening? Dan kun je niet aan de actie meedoen. Dat kan wel als je een
2e rekening opent.
5.	Open je een 2e beleggingsrekening bij ons, naast de beleggingsrekening die je al bij ons hebt? Dan kom je wel in aanmerking
voor deze actie. De 2e rekening kies je zelf: SNS Doelbeleggen of de SNS Beleggingsrekening.
6.	Met de unieke combinatie van je klantnummer en het nummer van je beleggingsrekening bepalen we wanneer de actie ingaat.
7.	Je kunt met je klantnummer niet vaker dan één keer meedoen aan deze of een andere beleggingsactie. Dit geldt ook als je
meerdere beleggingsrekeningen bij ons hebt.
8.
Nadat je de rekening hebt geopend, gaan er 2 meetmomenten in van elk 3 maanden.
9.
Je belegt elke maand in 1 of meerdere fondsen naar keuze.
10.	De startbonus is 5% over je fondsaankopen per maand. De bonus kan maximaal €10 per maand zijn. Ook als je voor dan €200
per maand hebt belegd. Natuurlijk kun je voor meer dan €200 per maand beleggen, maar dan krijg je geen hogere bonus.
11.	Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan krijg je de bonus 2 keer op het gelddeel van je beleggingsrekening: in de 4e maand
en in de 7e maand nadat je de rekening hebt geopend.
12.	We berekenen de startbonus steeds over een periode van precies 30 dagen nadat je de rekening hebt geopend. Voor de
berekening nemen we het bedrag dat je tijdens deze periode hebt belegd. Beleg je daarna nog een extra bedrag? Dan telt
dat niet meer mee bij de berekening over de afgelopen periode.
13. De startbonus stopt na 6 maanden.
ALGEMEEN
1.
Door aan deze actie mee te doen, accepteer je de actievoorwaarden.
2.	SNS behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden te wijzigen
en/of te verlengen of beëindigen.
3.	SNS is niet aansprakelijk voor netwerk - en/of computerstoringen of andersoortige storingen, waardoor je niet aan de actie
kunt meedoen.
4.	Heb je klachten over deze actie? Bel ons dan: 030 - 633 30 00. Of vul het klachtenformulier in op sns.nl/klachten.
5.	SNS is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten of nalatigheid van derden zoals bijvoorbeeld PostNL of andere
post- of koeriersbedrijven waardoor je niet aan de voorwaarden kan voldoen om mee te doen aan de actie. Onder fouten en
nalatigheid vallen onder meer vertraging, staking, beschadiging en verlies.
6.	De bonus die je op je rekening krijgt, kun je niet ruilen of inwisselen voor contanten.
7.	Aanbieder van deze actie is SNS, een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is gevestigd in Utrecht en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.
JE PERSOONSGEGEVENS
Als je klant bij ons wordt, vragen we om je persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals beschreven
in ons privacy- en cookiereglement. Wil je meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op sns.nl/privacy.
DISCLAIMER
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SNS is een handelsnaam van De Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd in het register van
de AFM. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.
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