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Met het MeDirect Member Get Member-programma ("Programma") kunt u een bonus van €50 verdienen voor de 
eerste vijf (5) aangebrachte personen, die met succes geregistreerd worden als klant met uw unieke 
Verwijzingscode („Verwijzingscode"). 

 

Hoe kan ik Vrienden Uitnodigen? 
 

Desktop: 
 

1. Log in op uw MeDirect Persoonlijk Platform. 

2. Klik op „Vriend Uitnodigen" in het zijmenu aan de linkerkant van uw scherm. 

U heeft twee keuzemogelijkheden: 

a) U deelt de verwijzingslink op deze pagina met uw vrienden. 

b) U deelt het bericht via uw favoriete kanalen, door op de knop onderaan te klikken. Dit bericht bevat 
de link die uw vriend zal doorverwijzen naar de pagina om klant te worden (deze link bevat de 
verwijzingscode, die al automatisch wordt ingevuld). 

3. Uw uitgenodigde vrienden („Uitgenodigde Vrienden") kunnen op de Verwijzingslink klikken en klant van 
MeDirect worden met behulp van uw Verwijzingscode. 

4. Uw Uitgenodigde Vrienden kunnen dan de aanvraag invullen om een rekening te openen bij MeDirect.  

 

Mobiele app: 
 

1. Open uw MeDirect App.  

2. Tik op de rubriek 'Meer' onderaan het scherm en selecteer 'Vriend uitnodigen'. 

U heeft twee keuzemogelijkheden: 

a) U deelt de verwijzingslink op deze pagina met uw vrienden. 

b) U deelt het bericht via uw favoriete kanalen, door op de knop onderaan te klikken. Dit bericht 
bevat de link die uw vriend zal doorverwijzen naar de pagina om klant te worden (deze link bevat 
al de verwijzingscode, die al automatisch wordt ingevuld). 

 

3. Uw Uitgenodigde Vrienden moeten op de Verwijzingslink klikken en klant van MeDirect worden met behulp 
van uw Verwijzingscode. 

4. Uw Uitgenodigde Vrienden kunnen dan de aanvraag invullen om een rekening te openen bij MeDirect.  

 
 
 

Wat moeten mijn Vrienden doen? 
 

1. Uw Uitgenodigde Vrienden moeten zich met succes aanmelden om klant te worden van MeDirect, door 
gebruik te maken van uw Verwijzingslink en/of Verwijzingscode. 
 

2. Uw Uitgenodigde Vrienden moeten het MeDirect online verwelkomingsproces voltooien en klant worden. 
 

3. Je Uitgenodigde Vrienden moeten een minimumbedrag van €1.000 bruto (inclusief kosten en belastingen) 
beleggen in één of meer fondsen, aandelen, obligaties en/of ETF's. Om in aanmerking te komen voor de bonus 
van €50, moet de belegging gedaan worden binnen 30 dagen, na voltooiing van het verwelkomingsproces en 
voor het verwijzingsprogramma eindigt. Bovendien moet de belegging  ten minste één werkdag worden 
bewaard. 
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Vergeet niet om uw vrienden eraan te herinneren alle bovenstaande stappen te voltooien, zodat u de Bonus van 
€50 kan ontvangen. 
 
 
 

Belangrijke wettelijke informatie: 
 

De volgende woorden met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:  
 

"U" verwijst naar de Aanbrenger & de Aangebrachte Persoon.  
"Wij" en "Ons" verwijst naar MeDirect Bank SA/NV. 
„Bonus" verwijst naar de €50 die door MeDirect Bank Sa/NV zal worden uitbetaald. 
"Voorwaarden" verwijst naar de Member Get Member Voorwaarden. 
 
 

✓ Door deel te nemen aan het MeDirect Bank SA/NV Member Get Member-Programma, geeft u aan de 
Voorwaarden te hebben gelezen en stemt u in met de deelname aan het Programma.  U bent gebonden aan 
deze Voorwaarden. 
 

✓ Dit programma loopt van 1 april tot en met 31 mei 2022. 
 

✓ Dit is een tweezijdige campagne, waarbij zowel de Aanbrenger als de Aangebrachte Persoon zullen profiteren 
van de Bonus.  
 

✓ Aangebrachte Vrienden kunnen slechts éénmaal van deze promotie profiteren, aangezien elke doorverwezen 
persoon slechts voor één klantaanvraag in aanmerking komt. 
 

✓ De Aangebrachte Persoon moet gebruik maken van de Verwijzingscode die hem/haar door de Aanbrenger werd 
meegedeeld, dan zullen zowel de Aangebrachte Persoon als de Aanbrenger een Bonus ontvangen. Deze 
Verwijzingscode moet door de Aangebrachte Persoon worden ingevoerd bij het invullen van de online aanvraag 
„Word klant". Er wordt geen Bonus uitbetaald indien de Aangebrachte Persoon op een andere manier klant 
wordt/is geworden bij MeDirect Bank SA/NV. 
 

✓ De Verwijzingscode is willekeurig en wordt automatisch aan U toegewezen. Nieuwe klanten van MeDirect Bank 
SA/NV zullen een unieke Verwijzingscode ontvangen 6 maanden na de datum van aanmelding. 
 

✓ Om de Verwijzingscode van de Aanbrenger te aanvaarden, moet de Aangebrachte Persoon Ons toestemming 
geven om diens naam, voornaam en status van de aanvraag met de Aanbrenger te delen.Dit zodat de 
Aanbrenger de aanbevelingen kan opvolgen. Zodra de Aangebrachte Persoon alle vereiste stappen voor de 
Bonus heeft voltooid, worden de gegevens van de Aangebrachte Persoon niet langer gedeeld. De Aangebrachte 
Persoon heeft het recht om deze toestemming in te trekken op het moment dat hij/zij in het 
verwelkomingsproces zit, door de Verwijzingscode te verwijderen. Dit houdt dan ook in dat de Aanbrenger niet 
in aanmerking zal komen voor de Bonus. 
 

✓ Wanneer de Aangebrachte Persoon ervoor kiest om een aanvraag te starten voor een gemeenschappelijke 
rekening, zal de Aangebrachte Persoon samen met de relevante mede-aanvrager  verzocht worden om de 
Verwijzingscode voor elke aanvraag in te geven bij het invullen van de online aanvraag ‘Word klant’. Het is 
verplicht voor beide Aangebrachte Personen om de unieke Verwijzingscode van de Aanbrenger toe te passen, 
opdat de Aanbrenger een Bonus voor beide mede-rekeninghouders ontvangt en opdat beide Aangebrachte 
Personen een Bonus ontvangen bij de voltooiing van hun aanvraag.  

 
✓ Elke Verwijzingscode brengt een Bonus op voor de eerste 5 Aangebrachte Personen, die het “Nieuwe Klant 

aanvraag”-proces voltooien, door gebruik te maken van dezelfde Verwijzingscode.  Noch de Aanbrenger, noch 
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de Aangebrachte Persoon zullen profiteren van een Bonus, voor aanvragen die worden ingediend na de eerste 
5 ingevulde aanvragen. De Verwijzingscode zal 6 maanden na de datum van aanmelding beschikbaar zijn voor 
de Aanbrenger, om deze te delen met potentiële Aangebrachte Personen. 

 

✓ MeDirect behoudt zich het recht om het Programma te beëindigen vóór de voorziene einddatum van 31 mei 
2022. Indien de campagne vroegtijdig beëindigd wordt, zal de Bank de Aanbrenger per email informeren dat de 
Aangebrachte Personen 15 dagen na verzenddatum van de mail, de tijd hebben om het verwelkomingsproces 
te voltooien om alsnog van de Bonus te kunnen profiteren. 
 
 

✓ MeDirect behoudt zich het recht voor om, in geval van kennelijk tegenstrijdige antwoorden van de klant, het 
aangaan van betrekkingen met de klant te weigeren indien deze niet binnen twee weken reageert op het 
verzoek om verduidelijking van de Bank. 
 

✓ Het Belgisch recht is van toepassing op elk Programma aangeboden door MeDirect Bank SA/NV.  
 

✓ Het Programma is een door MeDirect aangeboden regeling en schept geen wettelijke verplichtingen die voor 
de rechtbanken kunnen worden afgedwongen.  
 
 

Als de Aanbrenger in aanmerking wil komen voor de Bonus, moet de Aangebrachte Persoon: 
 

• Met succes klant worden bij MeDirect Bank SA/NV door te voldoen aan de voorwaarden die in deze 
Voorwaarden worden gesteld. 

• Het bovenstaande verwelkomingsproces voltooien voor 31 mei 2022. Aanvragen die na 31 mei 2022 nog in 
behandeling zijn, komen niet in aanmerking voor de Bonus. 

 
Een Aangebrachte Persoon moet: 

 
• Een nieuwe klant van MeDirect Bank SA/NV zijn, die nog geen klantrelatie met MeDirect heeft en in het 

verleden nooit een klantrelatie heeft gehad. 

• Ouder zijn dan 18 jaar en een fiscaal inwoner van België zijn. 

• In aanmerking komen voor een MeDirect-rekening, wat betekent dat de aanvraag voor het openen van een 

rekening van de klant moet worden goedgekeurd door MeDirect Bank SA/NV. 

• Een persoon zijn die het Programma alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden zal gebruiken.  

 
De Bonus voor zowel de Aanbrenger als de Aangebrachte Persoon zal uitbetaald worden binnen twee maanden. Dit 
nadat de Aangebrachte Persoon met succes het verwelkomingsproces heeft voltooid en aan de bovenvermelde 
Voorwaarden voldoet. De Bonus wordt uitbetaald op de rekening van de relevante klant bij MeDirect Bank SA/NV. 
 
De "Algemene Voorwaarden" van MeDirect Bank SA/NV zijn eveneens van toepassing op deze promotie. In geval 
van tegenstrijdige clausules in de "Algemene Voorwaarden" en de "Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten" en de 
"Voorwaarden", zullen deze laatste doorslaggevend zijn. 


