Actievoorwaarden 2021
ASN Creditcard

Actie
• Personen die tijdens de onderstaande actieperiode een ASN Creditcard aanvragen, krijgen
een korting van 25% op de jaarlijkse bijdrage wanneer ICS deze aanvraag goedkeurt. Dit
houdt in dat de kosten in het eerste jaar 16,88 euro bedragen. Na het eerste jaar zijn de
jaarlijkse kosten van de ASN Creditcard 22,50 euro (prijswijzigingen voorbehouden).
• Personen die al een ASN Creditcard hebben, maar in de actieperiode deze opzeggen en een
nieuwe ASN Creditcard aanvragen, komen niet in aanmerking voor deze actie.
• Er kunnen kosten verbonden zijn aan het gebruik van de ASN Creditcard. Deze kosten moet
de creditcardhouder betalen. De creditcardhouder betaalt onder meer kosten voor het
opnemen van geld in niet-EU-landen. Daarnaast zijn de kosten van het product verwerkt in
de rente. De kosten van het gebruik van de ASN Creditcard staan in de Algemene
Voorwaarden ASN Creditcard.
• De actieperiode loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
• Het is mogelijk om van meerdere actieaanbiedingen tegelijk gebruik te maken.
• Met het tijdstip van aanvragen van een ASN Creditcard wordt voor deze actie bedoeld: het
moment waarop ICS het online aanvraagformulier registreert.

Algemeen
• Door deel te nemen aan deze actie accepteer je deze actievoorwaarden.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerken/of computerstoringen. Ook niet voor
storingen waardoor je niet aan de actie kunt meedoen.
• Klachten over deze actie kun je indienen bij de ASN Klantenservice (bellen met
070 – 35 69 335) of met het klachtenformulier op asnbank.nl.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheid van PostNL of andere post- of
koeriersbedrijven waardoor je de rekening niet op tijd kunt openen om mee te doen aan de
actie. Onder fouten en nalatigheid vallen onder meer vertraging, staking, beschadiging en
verlies.
• ASN Bank 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.
• Aanbieder van deze actie is ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V.
De Volksbank N.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.

Je persoonsgegevens
Als je klant bij ASN Bank wordt, vraagt ASN Bank om je persoonsgegevens. Deze gegevens
kan ASN Bank gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.
Wil je meer weten over hoe ASN Bank omgaat met privacy? Kijk dan op www.asnbank.nl voor
ons privacy en cookiereglement. ASN Bank houdt zich aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vind je op nvb.nl.

