2.	De peter of meter moet een ingezetene natuurlijke
persoon in België, meerderjarig en een klant van Beobank
zijn.
3.	Het petekind moet meerderjarig zijn op de datum van de
opening van het product en nog geen Beobank klant zijn
of :
- een klant zijn die al sinds meer dan 2 jaar geen actief
(gebruikt) product meer heeft bij Beobank,
- een vroegere klant zijn die al sinds meer dan 2 jaar geen
product meer heeft bij Beobank,
- een gevolmachtigde zijn van een of meerdere
rekeningen bij Beobank,
- een klant zijn met alleen een bijkomende kredietkaart.
4.	De Beobank werknemers en medewerkers in een
verkooppunt mogen niet deelnemen aan de actie.
5.	Als het petekind een gezamenlijke rekening wenst te
openen met een bestaande klant, dan wordt er geen
enkele financiële tegemoetkoming toegekend, noch aan
de peter noch aan het petekind.
Dit reglement is geldig vanaf 13/01/2020 bij het openen
van een product met een peterschapsaanvraag. Volledig
reglement verkrijgbaar in het agentschap en via beobank.be

We staan voor u klaar

Bedankt om mee
te doen!

• in uw Beobank agentschap
• v ia Beobank Service Center
U kunt ons bellen op 02 622 20 00,
maandag tot vrijdag van 8u00 tot 20u00
en op zaterdag van 9u00 tot 12u30
• via www.beobank.be/ peterschap
• via uw Beobank Mobile applicatie
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Word peter of meter
van een vriend,
dan krijgt u 30€ en
hij 20€!

1.	De peterschapsactie is voorbehouden voor particulieren.

Word peter of meter
van een vriend,
dan krijgt u 30€ en
hij 20€!

Vul dit formulier in en geef het af in uw
Beobank agentschap.

Een geschenk voor u en voor de
klant die u aanbrengt.
Deel uw tevredenheid met uw vrienden en nodig hen
uit om een keuze te maken uit onze producten die in
aanmerking komen voor de peterschapsactie. Daar
kunnen zij vervolgens rustig uit kiezen wat ze nodig
hebben en zo ook klant worden bij Beobank.
Voor elke klant die u aanbrengt als peter of meter
storten wij 30€ op uw rekening en 20€ op die van uw
petekind!
U kunt maximum 10 mensen aanbrengen. En wie zo
klant wordt, kan op zijn of haar beurt peter of meter
worden van familie en vrienden.

Peter of meter
Naam …………………………………………………………………………………………
Voornaam …………………………………………………………………………………
Geboortedatum ………………………………………………………………………
E-mail	
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Afleveringsdatum formulier ……………………………………………………
Bankrekening ……………………………………………………………………………
(voor de betaling van uw geschenk)
❏ Ik geef Beobank de toelating om mijn e-mailadres te
gebruiken voor interessante Beobank aanbiedingen en
promoties.

Handtekening (peter of meter) …………………………………………

Hoe wordt u peter of meter?
Kom langs in uw Beobank agentschap en vul dit
formulier in met de gegevens van uw kennissen.

Onze klanten
zijn onze beste
ambassadeurs

De peterschapsactie wordt gevalideerd als het petekind
binnen 30 werkdagen een of meer in aanmerking
komende producten onderschrijft. De betaling van de
geschenken zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen
na de ondertekening.

Recent onderzoek* toont aan dat 82,3 % van onze
klanten tevreden is en met plezier Beobank wil
aanraden!
Wij hopen alvast dat u een van hen bent, want een
tevreden klant is onze beste ambassadeur.

• Betaalrekening "Plus"

Welke producten kan het
petekind openen?
• Kredietkaarten
• Persoonlijke leningen
• Beleggingen*
• Verzekeringen
• Hypothecaire kredieten

Petekind
Naam …………………………………………………………………………………………
Voornaam …………………………………………………………………………………
Geboortedatum ………………………………………………………………………
Telefoonnummer …………………………………………………………………
Mobiel nummer ………………………………………………………………………

Handtekening (petekind) ……………………………………………………

In te vullen door het Verkooppunt
Tiers Peter/meter ………………………………………………………………………
Tiers Petekind …………………………………………………………………………
Nr. POS ………………………………………………………………………………………
User ID ………………………………………………………………………………………

POS handtekening en stempel …………………………………………

• Beobank Home Secure

* Tevredenheidsenquête Beobank- september 2018.

* Met uitzondering van tak 21 spaarverzekering.

Verwerking van persoongegevens: afgezien van de bijzondere toestemming die u ons hierboven
heeft gegeven, zal de door u verstrekte informatie uitsluitend worden verwerkt in het kader van
deze peterschapsactie en in de gevallen waarin de wet ons hiertoe verplicht. De betrokkene
beschikt te allen tijde over het recht van toegang tot deze gegevens; hij/zij kan de gegevens
laten verbeteren wanneer ze niet (meer) correct zijn, en op elk ogenblik om de verwijdering
van zijn/haar persoonsgegevens verzoeken. Hiertoe kan de betrokkene zich per brief richten tot
Beobank NV/SA, Verwerkingsverantwoordelijke, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, of contact
opnemen met onze Klantendienst op mailto:contactinfo@beobank.be contactinfo@beobank.be.

