Eﬀectentransfer
naar andere bank

Stap 1: uw aanvraag
Van:
Mijn Keytrade Bank eﬀectenrekening (nummer)
Rekeninghouder 1: ..................................................................................................................................................................................................
Rekeninghouder 2: ..................................................................................................................................................................................................

Naar:
Bank of broker waar mijn portefeuille naar moet worden overgeboekt
Naam bank/broker :.................................................................................................................................................................................................
Plaats: ......................................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon: .......................................................................................................................... Telefoon: .........................................................
Mijn eﬀectenrekening bij mijn andere bank of broker:
Rekeninghouder 1: ..................................................................................................................................................................................................
Rekeninghouder 2: ..................................................................................................................................................................................................
! Wij wijzen u erop dat transferkosten in rekening worden gebracht. De kosten voor eﬀectentransfer naar een andere bank of broker
bedragen € 35 excl. BTW ( 42,35 incl. BTW) per lijn. Bij onvoldoende saldo op uw eﬀectenrekening kunnen wij de overboeking niet
starten. Zorg voor een vlotte verwerking daarom zelf voor voldoende saldo op uw eﬀectenrekening.
! Lopende (niet volledig uitgevoerde) verkooporders worden voorafgaand aan de overboeking verwijderd.
! Let op: tijdens een lopende overboeking kunt u geen posities sluiten of verhandelen. In verband met mogelijk langere doorlooptijden
wijzen wij u op de (extra) risico's die u neemt door warrants, turbo’s etc. of andere volatiele eﬀecten te transfereren.

Hierbij verzoek ik (gelieve uw keuze aan te kruisen):
mijn gehele portefeuille te transfereren.
een deel van mijn portefeuille te transfereren (zie bijgevoegde kopie van over te dragen eﬀecten).

Handtekening(en)
Plaats ....................................................................................................................................................... datum .......................................................

rekeninghouder 1

rekeninghouder 2

Stap 2: Stuur uw aanvraag in
Stuur het ondertekende verzoek per post naar Keytrade Bank, Backoﬃce Eﬀecten, Vorstlaan 100, 1170 Brussel. Zodra wij het
ondertekende document met bijlagen ontvangen, starten wij met het verwerken van uw verzoek.
Duur van de eﬀectentransfer
Hoe lang het overboeken duurt, is sterk afhankelijk van uw andere bank of broker en de eﬀecten die u overboekt. In het algemeen vragen
beleggingsfondsen1 een langere tijd (3 à 4 weken) dan beursgenoteerde beleggingen (2 à 3 weken).
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1
Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip
gebruikt voor instellingen die hun ﬁnanciële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in
ﬁnanciële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als
beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

