
Investment Activation Program
Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de “IAP AV”) regelen de contractuele relatie tussen Aion en jou

(de “Klant”), inzake het “Investment Activation Program” (het “IAP Program” of “IAP”).

Het IAP Program wordt aangeboden binnen het kader van de Algemene Voorwaarden van de

Bank, zoals geaccordeerd door de Klant en de Overeenkomst inzake (Semi-automatisch)

Discretionair Portefeuillebeheer (samen de “Algemene Voorwaarden”). Tenzij anders vermeld

in deze IAP AV heeft elke andere bepaling die begint met een hoofdletter dezelfde betekenis als

vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de IAP AV

en de Algemene Voorwaarden zijn de IAP AV leidend.

1. Wie is Aion?

Aion Bank is een kredietinstelling in de vorm van een naamloze vennootschap onder Belgische

wetgeving, met maatschappelijke zetel te Guldenvlieslaan 26/28, 1050 Brussel, België̈ en

ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 403.199.306. Het zal

hierna vermeld worden als: de “Bank” of “Aion”.

2. Wat is het IAP Program?

Het IAP Program stelt Klanten die geen beleggingsportefeuille bij Aion hebben (op 30 juni) en op

basis van de Overeenkomst inzake (Semi-automatisch) Discretionair Portefeuillebeheer (“de

Overeenkomst”) minimaal 500 EUR investeren in de portefeuillebeheerservice van de Bank in

staat om het Voordeel te ontvangen.

3. Wat is het Voordeel?

De in aanmerking komende Klant ontvangt 50 EUR, die rechtstreeks naar de primaire rekening

van de in aanmerking komende Klant bij de bank wordt overgeschreven nadat aan alle

voorwaarden die in de IAP AV zijn vastgelegd is voldaan, niet later dan één maand nadat aan de

laatste voorwaarde voor het ontvangen van het Voordeel is voldaan.

4. Wie komt in aanmerking voor het voordeel?

Om in aanmerking te komen voor het voordeel dient de Klant:

a) een natuurlijke persoon (consument) te zijn;

b) 18 jaar of ouder te zijn;

c) geaccepteerd te zijn als Retail Premium-lid van Aion en de Overeenkomst hebben

gesloten;
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d) akkoord te gaan met deze IAP AV;

e) op 30 juni 2021 nog geen beleggingsportefeuille bij Aion te hebben;

a) ten minste 3 maanden Premium-lid te blijven en een ETF-beleggingsportefeuille te

hebben vanaf de datum waarop de 500 EUR is geïnvesteerd en gecrediteerd op de

relevante beleggingsrekening.

5. Welke diensten krijg ik als Premium-lid?

Het gehele aanbod van diensten dat het Premium Lidmaatschap voor Retail-klanten omvat, is

terug te vinden op de website van Aion (www.aion.be).

6. Hoe lang is het IAP Program beschikbaar?

6.1. Het IAP Program is voor in aanmerking komende Klanten beschikbaar van 1 t/m 31 juli 2021,

tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met artikel 6.3.

6.2. Het IAP Program kan verlengd worden na verdere berichtgeving van de Bank.

6.3 De Bank kan het IAP Program te allen tijde beëindigen of intrekken zonder enige

formaliteiten. Een beëindiging van het IAP Program heeft geen impact op de rechten en plichten

die Klanten al hebben verworven of zijn aangegaan.

7. Fiscale verplichtingen

De Klant onderkent dat de uiteindelijke aansprakelijkheid voor alle inkomstenbelasting

(verplichtingen), sociale zekerheid (verplichtingen) (indien van toepassing) of andere fiscale

verplichtingen in relatie tot deelname van de Klant aan het IAP Program onder volledige

verantwoordelijkheid van de Klant vallen.

8. Is er nog iets anders dat ik moet weten?

8.1. De Bank kan deze IAP AV eenzijdig aanpassen onder dezelfde condities als die zijn

vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

8.2. Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat hier te vinden

is: https://www.aion.be/nl/privacybeleid.html

Vragen of klachten kunnen per e-mail worden gestuurd naar complaint@aion.be. Als je niet

tevreden bent, dan kan je de bankbemiddelingsdienst (“Ombudsfin”) contacteren:
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Ombudsfin

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel, België

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

Fax: +32 2 545 77 79

Web: https://www.ombudsfin.be/

1.1. Alle rechten en verplichtingen van de Klanten en de Bank worden beheerst door en

moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

1.2. Onverminderd dwingende en verplichte wettelijke bepalingen die voorzien in de

bevoegdheid van andere rechtsgebieden (bijvoorbeeld voor consumenten), kunnen

de Bank en de Klant, hetzij als eisende hetzij als verdedigende partij, de rechtbanken

van Brussel aanspreken voor elk geschil dat voortvloeit uit of rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houdt met hun zakelijke relatie.

1.3. Beleggen brengt risico's met zich mee. Ga voor meer informatie naar:
https:/www.aion.be/nl/vermogensbeheer.html
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