Beheerd Beleggen

Actievoorwaarden Actieaanbod
Versie: 1.4
Wat is het actieaanbod Beheerd Beleggen?
1. Als u nu een Beheerd Beleggen rekening opent, dan ontvangt u tijdelijk van NationaleNederlanden een startbonus van € 60,- wanneer u start met een eerste inleg van minimaal €
1.000,- of met een maandelijkse automatische incasso van minimaal € 50,- per maand onder de
voorwaarden die hieronder beschreven worden.
2. Er zijn vijf actieperiodes:
a) De actieperiode van 22 november 2018 tot en met 28 februari 2019;
b) De actieperiode van 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2019;
c) De actieperiode van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019;
d) De actieperiode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019;
e) De actieperiode van 1 juni 2019 tot en met 20 juli 2019.
Wanneer komt u in aanmerking voor het actieaanbod Beheerd Beleggen?
3. Deelname aan het actieaanbod staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan de
reguliere voorwaarden die horen bij Beheerd Beleggen.
4. Als u in de actieperiode een nieuwe beleggingsrekening opent en voldoet aan de
actievoorwaarden, dan komt u automatisch in aanmerking voor het actieaanbod. U ontvangt per
email een bevestiging van uw deelname.
5. Het actieaanbod geldt niet als u eerder al gebruik heeft gemaakt van een vorig actieaanbod voor
het openen van een Beheerd Beleggen rekening van Nationale-Nederlanden.
6. Het actieaanbod geldt uitsluitend voor de eerste beleggingsrekening die u opent in de
actieperiode. U kunt per huishouden 1 keer deelnemen aan deze actie.
7. U laat uw eerste inleg minimaal 6 maanden op uw Beheerd Beleggen rekening staan of uw
maandelijkse automatische incasso minimaal 6 maanden lopen en de automatisch
geïncasseerde bedragen deze eerste 6 maanden op uw Beheerd Beleggen rekening staan.
Wanneer u in de eerste 6 maanden geld opneemt van uw eerste inleg of wanneer in de eerste 6
maanden u uw maandelijkse automatische incasso stopt of storneert, of de automatische
incasso mislukt, dan komt u niet meer in aanmerking voor het actieaanbod.
8. Het actieaanbod wordt alleen uitgekeerd indien de Beheerd Beleggen rekening op het moment
van uitkeren actief is.
Wanneer wordt het actieaanbod uitgekeerd?
9. U ontvangt de € 60,- op uw Beheerd Beleggen rekening uiterlijk 6 maanden na afloop van de
kalendermaand waarin de nieuwe beleggingsrekening is geopend. U ontvangt per email een
bevestiging van de uitkering.
Wijzigingen in actieaanbod Beheerd Beleggen
10. Nationale-Nederlanden kan de actie zonder aankondiging eerder stoppen of verlengen.
Nationale-Nederlanden kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. In dat geval
worden de nieuwe actievoorwaarden gepubliceerd op nn.nl.
Slotbepaling
11. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
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