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 $ 1. Algemeen
De voorwaarden in dit reglement zijn van toepassing op het aanbod "Geen transactiekosten voor de eerste 10 beurstransacties" (hierna het "Re-
glement”).

Dit aanbod wordt georganiseerd door Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), met hoofdkantoor te Vorstlaan 100, 
1170 Brussel, ingeschreven bij het RPR van Brussel onder het ondernemingsnummer BE 0879 257 191 (hierna de ‘Bank’).

 $ 2. Tijdelijk aanbod
Dit aanbod richt zich tot iedere persoon die een nieuwe bankrelatie opent bij de Bank en dit onder voorbehoud van de uitzonderingen vermeld in 
artikel 4 van dit Reglement.

Bij de opening van een nieuwe bankrelatie natuurlijke persoon krijgt de klant drie gratis rekeningen ter beschikking: een zichtrekening, een spaar-
rekening en een effectenrekening.

Iedere klant die een nieuwe bankrelatie opent van 15/01/2018 tot en met 15/02/2018 (hierna de ″periode van het aanbod″) krijgt van de Bank tien 
gratis transacties, te gebruiken op zijn nieuwe effectenrekening. Dit houdt in dat de klant geen transactiekosten zal betalen op de eerste 10 beurs-
transacties. De taksen zijn niet inbegrepen in dit aanbod en worden gedebiteerd van de effectenrekening van de klant. 

 $ 3. Voorwaarden om te kunnen profiteren van het aanbod
De code “10trades” dient verplicht te worden vermeld in het promotievakje bij de onlineaanvraag voor de opening van een bankrelatie.

Dit onlineformulier moet tegen ten laatste 15/02/2018 worden ingevuld. Indien het vakje promotiecode niet werd ingevuld bij de opening van de 
bankrelatie, heeft de klant geen recht op de tien gratis transacties van het aanbod.

 $ 4. Beperkingen van het aanbod
Dit aanbod geldt voor al onze online en offline financiële instrumenten.
Dit aanbod is niet geldig voor bedrijven, minderjarigen, vzw’s, verenigingen van mede-eigenaars en feitelijke verenigingen.
Bij niet-naleving van dit Reglement behoudt de Bank zich het recht voor om het aanbod van de tien gratis transacties in te trekken, en dit zonder 
voorafgaande kennisgeving.

De klant kan slechts eenmaal van dit aanbod profiteren per nieuw geopende bankrelatie tijdens de periode van het aanbod vermeld in artikel 2. 
Indien de klant verschillende bankrelaties heeft geopend bij de Bank tijdens de periode van het aanbod (bijvoorbeeld een individuele rekening en 
een gezamenlijke rekening), kan hij dus profiteren van het aanbod op de effectenrekening voor elk van zijn nieuwe bankrelaties.  

De bankrelaties geopend vóór 15/01/2018 en na 15/02/2018 geven geen recht op de tien gratis transacties.

De bank zich behoudt het recht om een opening van een bankrelatie te weigeren overeenkomstig artikel 4.2 van de "Algemene Voorwaarden ” van 
de Bank.

 $ 5. Klachten
Overeenkomstig artikel 15 van de Algemene Voorwaarden van de Bank moet elke klacht of betwisting betreffende eender welk in artikel 15 opge-
somd feit in het kader van dit aanbod op straffe van verval van het recht van betwisting door de klant ter kennis van de Bank worden gebracht door 
middel van een e-mail op het adres legal@keytradebank.com of per schrijven gericht aan het Legal Department, en dit uiterlijk binnen de vijf dagen 
volgend op de dag in de loop waarvan de klant ervan kennis heeft gekregen of wordt geacht ervan kennis te hebben gekregen of enige andere 
langere termijn die door de toepasselijke regels is voorzien.

Als de behandeling van de klacht de klant geen voldoening schenkt of hij geen antwoord heeft gekregen binnen een aanvaardbare termijn (dertig 
dagen), kan hij de klacht voorleggen aan de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen:
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel
Tel.: + 32 2 545 77 70
Fax: + 32 2 545 77 79
ombudsman@ombudsfin.be

De klant kan de klacht online indienen op www.ombudsfin.be. Die mogelijkheid is uitsluitend bestemd voor klanten-natuurlijke personen.

 $ 6. Disclaimer
Dit aanbod bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling of een commercialisering van financiële producten. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit aanbod bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. De klant 
dient zich in te lichten voor hij in financiële instrumenten belegt en dient daarom aandachtig het document  "Overzicht van de belangrijkste kenmer-
ken en risico’s van financiële instrumenten” te lezen.

https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateTerms_2017_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateTerms_2017_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/secure/w/files/documentcenter/docsOpenPrivateRiscs_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/secure/w/files/documentcenter/docsOpenPrivateRiscs_nl.pdf
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 $ 7. Overige
7.1. Wanneer de klant gebruikmaakt van het recht op de tien gratis transacties op de effectenrekening, houdt dit de kennisname en de aanvaar-
ding van dit Reglement in. Bovendien zijn op dit aanbod de Algemene Voorwaarden van de Bank van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid 
tussen de Algemene Voorwaarden en dit Reglement, heeft dit Reglement voorrang.

7.2. De Bank behoudt zich het recht voor om op elk moment het Reglement van dit aanbod te beëindigen of te wijzigen en behoudt zich in het 
bijzonder het recht voor om het aanbod gedeeltelijk of integraal te annuleren om wettelijke redenen (bijvoorbeeld gewijzigde wetgeving enz.), 
technische redenen (servers, database enz.) en/of wegens een vermoeden en/of bewijs van fraude en/of misbruik; dit zonder compensatiever-
plichting voor de klanten die een bankrelatie hebben geopend tussen 15/01/2018 en 15/02/2018 en die van dit aanbod profiteren.

7.3. Iedere deelnemer aan het aanbod heeft het recht om de gegevens die op hem betrekking hebben, te raadplegen en onjuiste gegevens te 
laten verbeteren. De deelnemer stuurt daartoe een e-mail naar het adres legal@keytradebank.com. Hij kan eveneens de rubriek "Disclaimer” op 
de website van de Bank raadplegen en de instructies volgen.

7.4. Op dit Reglement is het Belgische recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel (en met name de vrederech-
ter van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de Bank is gevestigd) als enige bevoegd.

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

https://www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsOpenPrivateTerms_2017_nl.pdf
https://www.keytradebank.be/nl/disclaimer/

