Algemene Voorwaarden van
het cashback-programma

Getrouwheidsprogramma
Beobank Q8 World Mastercard
Met dit programma kunnen de houders van de Beobank Q8 World Mastercard
kredietkaart kortingen op hun aankopen krijgen.

Aansluitingsvoorwaarden voor het getrouwheidsprogramma
De aansluiting bij het getrouwheidsprogramma is gratis en gebeurt automatisch wanneer u een Beobank Q8 World
Mastercard krijgt. De toekenning 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 van de kredietopenings
overeenkomst.

Voorwaarden voor het verkrijgen van kortingen
Bij elke aankoop die verricht wordt met de Beobank Q8 World Mastercard, wordt een korting gespaard.
•	Tijdens de eerste 3 maanden na de toekenning van de kredietkaart: 4% korting op de transacties bij Q8 in
België (op tankbeurten en/of andere aankopen in de Q8 winkels)
Na die 3 maanden: 2% korting op de transacties bij Q8 in België (op tankbeurten en/of andere aankopen
in de Q8 winkels)
		
>	De kredietkaarthouder krijgt deze korting van 4% en daarna 2% bovenop de eventuele bestaande
Uw transacties
korting aan de pomp.
Datum

•
		
•
•

Omschrijving

Bedrag (in e)

Kaart DOMINIQUE
PEETERS - 5468981234567899
2% korting op stookolie
bij Q8Mazout.
31/03 zal niet
BETALING
DOMINIQUE
BE66953012345678
Deze korting
langer
van PEETERS
toepassing
zijn vanaf 15/04/2022.
22/03

DAMART

GENT

03/04

AD DELHAIZE

06/04

LUNCH GARDEN 643

-157,15

BE

0,5% korting
op alle
andere aankopen
elders inBEBelgië en in het buitenland
23/03
LUNCH GARDEN 643
ANTWERPEN
WILRIJK

0% korting bij andere tankstations

BE

ANTWERPEN

34,90
26,35
50,05

BE

14,95

De korting wordt berekend
afzonderlijke
aankoop
aankopen vermeld op het
09/04op elke
GB PARTNER
717 C2
GENT
BE en niet op het totaalbedrag van de
44,02
rekeninguittreksel. De verkregen
korting
verschijnt
als « cash
back » op het maandelijkse (papieren
of elektronische)
12/04
3333
SD WILRIJK
WILRIJK
BE
53,97
GAMMAvermeldt
GENT en BE
19,68
rekeninguittreksel dat de12/04
transacties
wordt telkens automatisch in mindering gebracht
op het
19/04 op het
333 uittreksel
SD WILRIJK
WILRIJK de BE
29,99
rekeninguittreksel dat volgt
waarop
transacties 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

De voordelen van uw Beobank kredietkaart
Er wordt maximaal 250€ per kalenderjaar terugbetaald. De teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel van
januari op nul gezet.
Verhoog
uw kredietlijn
Afhalingen in contanten, jaarlijkse bijdrage, kosten,
interesten,
overschrijvingen van de kredietkaartrekening, aankopen
van cryptogeld en transacties via een tussenpersoon
(zoals
een
e-wallet of een betaalplatform) die gelijkgesteld worden
U hebt een antwoord op onverwachte kosten!
Aanvraag
met cash transacties, geven geen recht op kortingen.
Kredietopening onder voorbehoud van aanvaarding van uw
dossier en mits wederzijds akkoord.

via 0800 96 266

(ma-vrij:wanneer
10-19u30)
De kredietkaarthouder krijgt geen korting voor transacties die worden uitgevoerd
Beobank NV/SA het gebruik
Comfortabel
Let op, geld lenen kost ook geld
van de kredietkaart heeft opgeschort. Indien Beobank NV/SA een einde maakt aan de contractuele relatie met de
kredietkaarthouder, dan zullen de transacties die na de opzegging worden verricht, geen recht geven op korting.

Kies voor het
Kredietbeschermingsplan

9u tot 12u30 (behalve op feestdagen)
e
CardStop op 070 344 344,

Beobank NV/SA Kredietgever
Lid van de Groep Crédit Mutuel

Optionele
verzekering

Dek voor uw naasten en uzelf een deel
van of de volledige opgebruikte financiële
reserve. Bij volledige arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid, ernstige ziekte of overlijden.

www.beobank.be
Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel

Meer info?
www.beobank.be/
kredietbeschermingsplan
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BTW BE 0401 517 147 | RPR Brussel
IBAN BE77 9545 4622 6142
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Aanvullende inlichtingen
Elke aanvullende inlichting met betrekking tot de Beobank Q8 World Mastercard kan worden verkregen
bij Beobank Service Center op 02 622 20 00 of via de post op het volgende adres:
Beobank NV/SA
Klantendienst
Koning Albert II-laan 2
1000 Brussel

Bescherming van de persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens van de Beobank Q8 World Mastercard kredietkaarthouder zullen worden
gebruikt voor de activering en het beheer van het getrouwheidsprogramma (Verantwoordelijke van de
verwerking: Beobank NV/SA).
In het kader van het getrouwheidsprogramma, kan informatie worden uitgewisseld tussen
Beobank NV/SA en KUWAIT PETROLEUM BELGIUM NV over het aankoopgedrag van de
kredietkaarthouder in de Q8 tankstations. KUWAIT PETROLEUM BELGIUM NV kan eveneens worden
geïnformeerd over het al of niet verrichten van aankopen in andere tankstations (zonder specifieke
transactiedetails).
Tevens kan de kredietkaarthouder op de hoogte worden gebracht van de verschillende acties en
promoties van Beobank NV/SA en KUWAIT PETROLEUM BELGIUM NV, tenzij hij hiertegen verzet
aantekent.
De kredietkaarthouder heeft op elk ogenblik het recht om zijn gegevens in te zien, te verbeteren of te
schrappen.

Andere bepalingen
Elke houder van een Beobank Q8 World Mastercard aanvaardt de Algemene Voorwaarden van het cash
back programma verbonden aan de kredietkaart.
De kredietkaarthouder verbindt zich ertoe om elke adreswijziging onmiddellijk mee te delen aan
Beobank NV/SA.
Beobank NV/SA behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene Voorwaarden te allen tijde
eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval zal de kredietkaarthouder hiervan minimum 2 maanden op
voorhand op de hoogte worden gesteld.
De huidige Algemene Voorwaarden doen op geen enkele wijze afbreuk van de algemene voorwaarden
van de kredietopeningsovereenkomst.
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