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€50 WELKOMSTPREMIE ACTIEVOORWAARDEN 

 

Elke nieuwe MeDirect-klant die voldoet aan de hieronder geschreven voorwaarden, krijgt een welkomstpremie 
van €50.  

1. DUURTIJD 

De actie loopt van 09/06/2022 tot en met 20/07/2022. MeDirect behoudt zich het recht te allen tijde de 
looptijd van de actie te wijzigen,  en de invulling van de actie naar de toekomst toe te wijzigen. Wijzigingen in 
deze actievoorwaarden zullen steeds aangekondigd worden op de MeDirect website en/of via e-mail. 

2. VOORWAARDEN 

De nieuwe MeDirect-klant komt in aanmerking van de premie als voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden: 

• hij heeft nog geen klantrelatie met MeDirect bij de start van de actie op 09/06/2022 en heeft in het 
verleden ook geen klantrelatie gehad met MeDirect. 	

• het elektronisch aanvraagformulier voor het openen van de klantrelatie moet volledig ingediend zijn, 
inclusief de promocode welcome50, voor 20/07/2022. De aanvraag voor het openen van een 
rekening moet goedgekeurd worden door MeDirect. Raadpleeg hier de voorwaarden waaraan moet 
voldaan worden om klant te worden.	

• hij heeft de ‘Algemene Voorwaarden’ en ‘Privacybeleid’ aanvaard. 	
• Nadat zijn aanvraag werd goedgekeurd, dient hij de MeDirect mobiele app te downloaden en te 

koppelen binnen de campagneperiode.	
• hij moet minstens één transactie uitvoeren op zijn platform of mobiele app. Hiermee wordt bedoeld: 

een bedrag storten op een pas geopende rekening dat geen Zichtrekening is, of een belegging 
uitvoeren.	

Indien een gezamenlijke klantrelatie wordt geopend, zal enkel de hoofdrekeninghouder €50 ontvangen.	

Elke klant kan maar één keer aanspraak maken op de welkomstpremie.	De premie zal uitgekeerd worden ten 
laatste 7 werkdagen nadat aan alle hierboven genoemde voorwaarden werd voldaan. 	

MeDirect behoudt zich het recht klanten te weigeren volgens haar eigen inschatting. Enkel personen die hun 
officiële en fiscale woonplaats in België hebben, kunnen een rekening openen bij MeDirect. 

3. AANVAARDING VAN DE ACTIEVOORWAARDEN 

Door deel te nemen aan deze actie, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze Actievoorwaarden, ze 
te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.  


