Beheerd Beleggen

Actievoorwaarden Actieaanbod
14 september 2022

Actieaanbod, actieperiode en deelname

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het actieaanbod Beheerd Beleggen.
2. De actieperiode loopt van 14 september 2022 tot en met 30 november 2022.
3. Er zijn twee actieaanbiedingen: een actieaanbod voor nieuwe klanten die nog geen
Beheerd Beleggen rekening van Nationale-Nederlanden hebben en een actieaanbod voor
bestaande klanten die al een Beheerd Beleggen rekening van Nationale-Nederlanden
hebben.
4. Deelname aan het actieaanbod staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan
de reguliere voorwaarden die horen bij Beheerd Beleggen.

Actieaanbod voor nieuwe klanten
5. Als je in de actieperiode een nieuwe Beheerd Beleggen rekening opent, dan ontvang je een
bonusbedrag van € 60,- als je meteen start met óf een maandelijkse inleg via automatische
incasso van minimaal € 100,- per maand óf een initiële inleg van € 1.000,-.
6. Voor elke € 2.000,- die je extra inlegt op jouw beleggingsrekening (bovenop je eventuele
initiële inleg) ontvang je aanvullend € 20,- bonus met een maximum van € 200,-. Het
bonusbedrag voor deze extra inleg wordt bepaald op basis van het totale initiële bedrag dat
je stort bij het openen van de rekening. Bijstortingen die je daarna nog doet gedurende de
actieperiode tellen niet mee in de bepaling van het bonusbedrag.
7. Als je in de actieperiode een nieuwe beleggingsrekening opent, de aanvraag volledig afrondt,
binnen vier weken start met je maandelijke automatisch incasso of je initiële (+extra) inleg
stort en je voldoet aan de actievoorwaarden, dan kom je automatisch in aanmerking voor het
actieaanbod. Je ontvangt per email een bevestiging van je deelname.
8. Om in aanmerking te komen voor je bonusbedrag laat je de ingelegde bedrag(en) minimaal
zes maanden belegd blijven op je beleggingsrekening. Het actieaanbod geldt niet voor
beleggingsrekeningen met een 100% liquide profiel.
9. Het actieaanbod geldt uitsluitend voor de eerste beleggingsrekening die je opent in de
actieperiode. Je kunt per huishouden één keer deelnemen aan deze actie.
10. Het actieaanbod Beheerd Beleggen voor nieuwe klanten geldt niet voor jou als je in het
verleden al gebruik hebt gemaakt van een eerder actieaanbod voor Beheerd Beleggen van
Nationale-Nederlanden.

Actieaanbod voor bestaande klanten
11. Voor elke € 2.000,- die je extra inlegt op jouw beleggingsrekening, ontvang je € 20,- bonus
met een maximum van € 200,-. Het bonusbedrag voor extra inleg wordt bepaald op basis
van het totale eerste bedrag dat je stort in de actieperiode. Bijstortingen die je daarna nog
doet gedurende de actieperiode tellen niet mee in de bepaling van het bonusbedrag.
12. Als je in de actieperiode een extra bedrag inlegt via een storting op een bestaande Beheerd
Beleggen rekening en je voldoet aan de actievoorwaarden, dan kom je automatisch in
aanmerking voor het actieaanbod.
13. Het actieaanbod geldt voor maximaal één bestaande Beheerd Beleggen rekening.
14. Om in aanmerking te komen voor je bonusbedrag laat je het ingelegde bedrag minimaal zes
maanden belegd blijven in het portefeuilledeel op je beleggingsrekening. Het actieaanbod
geldt niet voor beleggingsrekeningen met een 100% liquide profiel.

Uitbetaling bonusbedrag
15. Je ontvangt je bonusbedrag op je beleggingsrekening zes maanden na afloop van de
actieperiode.
16. Het actieaanbod wordt alleen uitgekeerd indien de Beheerd Beleggen beleggingsrekening op
het moment van uitkeren actief is.

Wijzigen actievoorwaarden
17. Nationale-Nederlanden kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment
stoppen of verlengen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden,
voorzien van een datum, geplaatst op nn.nl.

Slotbepaling
18. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
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