Actievoorwaarden campagne
2016-2017 ASN Creditcard

Versie september 2016/4605916 © ASN Bank, Den Haag.

•D
 e ASN Bank is niet aansprakelijk voor mogelijke
schade die voortvloeit uit deelname aan de actie.
• De ASN Bank is niet aansprakelijk voor eventuele
gebreken van TNT Post en andere post- of koeriers
bedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking,
beschadiging of verlies).
• Door deelname aan deze actie aanvaardt de persoon
deze actievoorwaarden.
• De ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze
actie en deze voorwaarden zonder opgaaf van reden
en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere
kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
• Klachten over deze actie kunt u telefonisch, via e-mail
of per brief indienen bij de ASN Bank. Meer informatie
vindt u op https://www.asnbank.nl/particulier/contacten-service/klachten.html.
• Aanbieder van deze actie is ASN Bank N.V., statutair
gevestigd te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg
153 (KvK: 27084150).
• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Deze publicatie is gedrukt op hergebruikt papier.

• I edere persoon die tijdens de actieperiode een
ASN Creditcard aanvraagt, krijgt na goedkeuring van
de aanvraag door ICS het eerste jaar 50% korting op
de jaarlijkse kosten. Dit houdt in dat de kosten in het
eerste jaar 10 euro bedragen. Na het eerste jaar zijn
de jaarlijkse kosten van de ASN Creditcard 20 euro.
• 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 waarbij 50% korting wordt gegeven
op de jaarlijkse kosten in het eerste jaar.
• Er kunnen kosten verbonden zijn aan het gebruik van
de ASN Creditcard. Deze kosten moet de creditcardhouder betalen. De kosten van het gebruik van de
ASN Creditcard staan in de Algemene Voorwaarden
ASN Creditcard.
• De actieperiode loopt tot en met 8 januari 2017.
• Het tijdstip waarop de ASN Bank registreert dat de
persoon de nieuwe ASN Creditcard aanvraagt, bepaalt
of de persoon in aanmerking komt voor deze actie.
Met het tijdstip van aanvragen van een ASN Creditcard
wordt voor deze actie bedoeld: het moment waarop
ICS het online aanvraagformulier registreert.
• De ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerken/of computerstoringen. Hieronder vallen ook
storingen als gevolg waarvan de vereiste aanvraag
van de ASN Creditcard niet tijdig binnen zou zijn.

