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Actieaanbod, actieperiode en deelname
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het actieaanbod Beheerd Beleggen.
2. Er zijn drie verschillende actieperiodes:
‐ De actieperiode van 2 oktober 2017 tot en met 30 november 2017;
‐ De actieperiode van 1 december 2017 tot en met 31 december 2017;
‐ De actieperiode van 1 januari 2018 tot en met 31 januari 2018.
3. De actie bestaat uit twee verschillende actieaanbiedingen: een actieaanbod voor nieuwe klanten en
een actieaanbod voor bestaande klanten met een Beheerd Beleggen beleggingsrekening van
Nationale-Nederlanden.
4. Als u in de actieperiode een nieuwe beleggingsrekening opent of extra bedrag(en) inlegt, via een
eenmalige storting en/of via maandelijkse automatische incasso, op een bestaande
beleggingsrekening zoals beschreven in de actievoorwaarden dan neemt u automatisch deel aan
deze actie.
5. 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
6. Het actieaanbod geldt uitsluitend voor de eerste nieuwe beleggingsrekening die u opent in de
actieperiode.
7. Bij inleg van minimaal € 50,- per maand via maandelijkse automatische incasso of minimaal een
eenmalige storting van € 1.000,- ontvangt u eenmalig een bedrag van € 50,-.
8. U ontvangt € 15,- extra beloning per € 2.000,- inleg op uw beleggingsrekening met een maximum
van € 300,-. Het gaat om het totale bedrag dat in de actieperiode is ingelegd op het portefeuilledeel
van de geopende beleggingsrekening.
9. Om in aanmerking te komen voor uw beloning laat u de ingelegde bedrag(en) minimaal zes
maanden belegd blijven in het portefeuilledeel op uw beleggingsrekening.
10. Het actieaanbod Beheerd Beleggen voor nieuwe klanten geldt niet als u in 2016 of 2017 al gebruik
heeft gemaakt van een eerder actieaanbod voor Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden.

Actieaanbod voor bestaande klanten
11. Het actieaanbod geldt uitsluitend voor maximaal één bestaande beleggingsrekening.
12. Voor bestaande klanten die nog geen maandelijkse automatische incasso hebben: wanneer u in de
actieperiode start met minimaal € 50,- inleg per maand via maandelijkse automatische incasso,
ontvangt u eenmalig een bedrag van € 50,-.
13. Voor bestaande klanten die reeds een maandelijkse automatische incasso hebben: Wanneer u uw
maandelijkse automatische incasso verhoogt met minimaal € 50,- ontvangt u eenmalig een bedrag
van € 50,-.
14. U ontvangt € 15,- extra beloning per € 2.000,- inleg gedurende de actieperiode op uw
beleggingsrekening met een maximum van € 300,-. Het gaat om het totale bedrag dat in de
actieperiode is ingelegd op het portefeuilledeel van de beleggingsrekening.
15. Om in aanmerking te komen voor uw beloning laat u de ingelegde bedrag(en) minimaal zes
maanden belegd blijven in het portefeuilledeel op uw beleggingsrekening.
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Uitkeren beloning(en)
16. U ontvangt de extra beloning(en) op uw beleggingsrekening zes maanden na afloop van de geldende
actieperiode waarin de nieuwe beleggingsrekening is geopend, de maandelijkse automatische
incasso is gestart of verhoogd of de extra inleg is gedaan.
17. Het actieaanbod wordt alleen uitgekeerd indien de Beheerd Beleggen beleggingsrekening op het
moment van uitkeren actief is.

Wijzigen
18. 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
19. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
Nationale-Nederlanden Bank N.V. (statutair gevestigd in Den Haag), KvK-nr. 52605884.
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