VOORWAARDEN LENTEACTIE

Deze
actie
wordt
aangeboden
door
GarantiBank, Keizersgracht 569-575, 1017 DR
Amsterdam.
Deze actie geldt alleen voor de Gouden Termijn
Deposito.
Actie is alleen geldig bij een nieuwe storting bij
GarantiBank van minimaal €25.000,- in
combinatie met het openen van een Gouden Termijn
Deposito van minimaal 1 jaar met een bedrag vanaf
€25.000,-.
De balans op de rekening bij GarantiBank dient
met minimaal €25.000,- te zijn toegenomen,
vanaf de startdatum van de actie.
Minimale depositotermijn is 1 jaar.
Deze lenteactie is voor zowel nieuwe als
bestaande klanten, het cadeaubedrag is niet
meer dan €50,- per deelnemer.
Indien twee deelnemers een gezamenlijke
rekening beheren (en/of), dan hebben beide
deelnemers recht op €50,-, mits er door iedere
deelnemer afzonderlijk €25.000,- wordt gestort.

Actievergoeding wordt alleen op
spaarrekening bij GarantiBank geboekt.

de

De lenteactie van €50,- kan niet worden
ingewisseld voor een ander cadeau.
Deze actievoorwaarden gelden uitsluitend als u
meedoet met de lenteactie.
GarantiBank mag op ieder moment een
deelnemer uitsluiten van deelname aan de actie.
De reden voor uitsluiting kunnen onder andere, maar
niet uitputtend, zijn: misbruik maken van de actie;
frauduleus handelen; niet volgens deze voorwaarden
handelen: de actie onrechtmatig proberen te
beïnvloeden. GarantiBank kan om organisatorische of
juridische /wettelijke redenen bepaalde onderdelen
van deze actievoorwaarden wijzigen of de actie
beëindigen zonder eerdere aankondiging vooraf of
nadere kennis achteraf. GarantiBank kan dit zonder
opgave van reden doen. Door deel te nemen aan deze
actie accepteert u de actievoorwaarden op
www.garantibank.nl.
Algemene Bankvoorwaarden en voorwaarden
Gouden Termijn Deposito is tevens van
toepassing.

Startdatum van de actie is 04 mei 2018.

Actieperiode loopt tot en met 31 mei 2018.

Het depositobedrag dient uiterlijk op de
einddatum van de actie te worden gestort op de
spaarrekening.
Binnen twee maanden na afloop van de
actieperiode maakt GarantiBank €50,- over op
de spaarrekening van de deelnemer.
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