Actievoorwaarden klanten
Betaalcampagne lokaal

De actie
Opent u tussen 18 september 2018 en 31 december 2018 een particuliere betaalrekening bij RegioBank, en
maakt u gebruik van de Overstapservice, dan ontvangt u van uw Zelfstandig Adviseur als welkomstcadeau
een bon ter waarde van minstens €25 die u kunt besteden bij de winkelier(s) die genoemd staat/staan op de
cadeaubon.
De actieperiode loopt van 18 september 2018 tot en met 31 december 2018 bij de deelnemende Zelfstandig
Adviseurs van RegioBank.
Deelname
• U bent minimaal 18 jaar of ouder.
• U opent een Plus Betalen of een Jongerenbetaalrekening.
• U stapt over met uw betaalrekening naar RegioBank en maakt gebruik van de Overstapservice.
De ingangsdatum van de Overstapservice is uiterlijk 31 maart 2019.
• Indien u samen met een andere rekeninghouder overstapt naar RegioBank en u wordt beiden nieuwe klant
bij RegioBank inclusief Overstapservice, dan komt u beiden in aanmerking voor een cadeaubon.
Het aanbod
• Het welkomstcadeau kan per adviseur verschillen.
• De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
Algemeen
• RegioBank behoudt zich het recht voor om deze actie en de bijbehorende actievoorwaarden zonder opgaaf van
reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
• Door aan deze actie mee te doen, gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
• We zijn niet aansprakelijk als u niet mee kunt doen aan de actie door netwerk- of computerstoringen.
• Heeft u onverhoopt een klacht over deze actie? Meldt uw klacht bij uw Zelfstandig Adviseur. Bent u niet
tevreden met het antwoord of de oplossing van uw Zelfstandig Adviseur? Vult u dan het klachtenformulier
op www.regiobank.nl/service/algemeen/geef-uw-mening.html in.
• Als u klant bij RegioBank wordt, vraagt RegioBank om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kan RegioBank
gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Wilt u meer weten over hoe
RegioBank omgaat met privacy? Kijk dan op www.regiobank.nl voor ons privacy- en cookiereglement.
• Aanbieder van deze actie is de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht aan de Croeselaan 1
(KvK: 16062338). RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V..

