Algemene Voorwaarden
Getrouwheidsprogramma
Beobank Visa Internet Cash Back
Met het getrouwheidsprogramma verbonden aan de Beobank Visa Internet Cash
Back kredietkaart kunnen de houders van de kaart kortingen sparen op hun online
aankopen.
Aansluitingsvoorwaarden voor het getrouwheidsprogramma
De aansluiting bij het getrouwheidsprogramma is gratis en gebeurt automatisch wanneer de klant een Beobank Visa
Internet Cash Back kredietkaart krijgt. Het verkrijgen van deze kredietkaart is gebonden aan de aanvaarding van het
dossier door Beobank NV/SA.
Het gebruik van de kredietkaart moet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden voor Beobank
kredietkaarthouders.

Uw transacties

Voorwaarden en modaliteiten
om kortingen
Datum
Omschrijving te sparen

Bedrag (in e)

Kaart DOMINIQUE PEETERS - 5468981234567899

Bij elke online aankoop die verricht wordt met de Beobank Visa Internet Cash Back kredietkaart, wordt een korting
31/03
BETALING DOMINIQUE PEETERS BE66953012345678
-157,15
gespaard.
22/03
DAMART
GENT
BE
34,90
• Tijdens de eerste 3 maanden na de toekenning van de kredietkaart: 3% korting op alle online aankopen
23/03
LUNCH GARDEN 643
ANTWERPEN
BE
26,35
• Na die 3 maanden: 1% korting op alle online aankopen.
03/04

AD DELHAIZE

WILRIJK

BE

50,05

06/04afzonderlijke
LUNCH GARDEN
643
ANTWERPEN
BE totaalbedrag van de aankopen
14,95 vermeld op het
De korting wordt berekend op elke
aankoop
en niet op het
09/04
GB PARTNER 717 C2
GENT
BE
44,02
rekeninguittreksel.
3333
SD WILRIJK
WILRIJK
BE
53,97
De gespaarde korting verschijnt 12/04
als « cash
back
» op het
maandelijkse
(papieren of elektronische) rekeninguittreksel
dat
GENT in mindering
BE
19,68
de transacties vermeldt en wordt12/04
telkensGAMMA
automatisch
gebracht op het rekeninguittreksel
dat volgt op het
333 SD WILRIJK
WILRIJK
BE
29,99
uittreksel waarop de transacties 19/04
verschijnen.

Een voorbeeld:

Uw Cash Back
Bedrag (in e)
Nieuwe Cash Back deze maand gespaard

2,73

Cash Back te crediteren op uw volgend uittreksel

2,73

Nieuw saldo

0,00

Er wordt maximaal 200€ per kalenderjaar
terugbetaald.
De teller
wordt elk
jaar na de datum van het uittreksel van
De voordelen
van uw
Beobank
kredietkaart
januari op nul gezet.
Geldafhalingen, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten, automatische betalingen en overschrijvingen van de
kredietkaartrekening geven geen recht op korting. Verhoog uw kredietlijn
U hebt een antwoord op onverwachte kosten!
De kredietkaarthouder krijgt geen korting voor transacties
die worden uitgevoerd wanneer
Beobank NV/SA de kredietkaart
Aanvraag
Kredietopening onder voorbehoud van aanvaarding van uw
dossier en mits
wederzijds
heeft geblokkeerd. Indien Beobank NV/SA een einde maakt
aan
deakkoord.
contractuele relatievia
met
de96kredietkaarthouder
omwille
0800
266
(ma-vrij: 10-19u30)
van betaalproblemen, dan zullen de transacties die na de opzegging worden verricht, geen
recht geven op korting.

Comfortabel

Let op, geld lenen kost ook geld

Andere bepalingen

Elke houder van een Beobank Visa Internet Cash Back kredietkaart aanvaardt de Algemene Voorwaarden van het cash
Kies voor het
back programma verbonden aan de kredietkaart. De kredietkaarthouder verbindt zich ertoe om elke adreswijziging
Kredietbeschermingsplan
onmiddellijk mee te delen aan Beobank NV/SA.
Dek voor uw naasten en uzelf een deel
er
Beobank NV/SA behoudt zich het recht voor om de huidige
Algemene
te
allen
tijde eenzijdig te wijzigen. In
Meer
info?
van of de volledige
opgebruikteVoorwaarden
financiële
Bij volledige arbeidsongeschiktheid,
voorkomend geval zal de kredietkaarthouder hiervanreserve.
minimum
2 maanden op voorhand
op de hoogte worden gesteld.
www.beobank.be/
werkloosheid, ernstige ziekte of overlijden.
aterdag van 9u tot 12u30 (behalve op feestdagen)
Optionele
kredietbeschermingsplan
De huidige Algemene Voorwaarden doen
op geen enkele wijze afbreuk van de algemene
voorwaarden voor
w.beobank.be
verzekering
w kaart, bel CardStop
op 070 344 344,
kredietkaarthouders
van Beobank NV/SA.

Aanvullende inlichtingen
2

|4

Elke aanvullende inlichting met betrekking tot de Beobank Visa Internet Cash Back kredietkaart kan worden verkregen bij
Beobank Service Center op 02 774 55 55 of via de post op het volgende adres:
Beobank NV/SA, Klantendienst
Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Beobank NV | SA

Kredietgever
Member of Crédit Mutuel Nord Europe

www.beobank.be
Gen. Jacqueslaan 263 g 1050 Brussel

BTW BE 0401 517 147
RPR Brussel
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