Effectentransfer
Binnen Keytrade Bank

Gelieve dit document in te vullen in drukletters en ondertekend, samen met een kopie van de identiteitskaart (recto-verso) op te sturen per
post naar Keytrade Bank, Dienst Effectentransfer, Vorstlaan 100, 1170 Brussel of mail ons een scan of foto van beide documenten naar
stock.transfers@keytradebank.com. Uw aanvraag kan enkel snel behandeld worden indien deze volledig is.

1. Rekeninghouder(s) van de opdrachtgevende effectenrekening:

$$

Nr opdrachtgevende effectenrekening/KEYPLAN: abbbbbc
Naam .......................................................................................................................... Naam ..........................................................................................................................
Voornaam ................................................................................................................. Voornaam ..................................................................................................................
Logon ........................................................................................................................

$$

Logon .........................................................................................................................

2. Rekeninghouder(s) van de begunstigde effectenrekening:

Nr begunstigde effectenrekening: abbbbbc
Naam .......................................................................................................................... Naam ..........................................................................................................................
Voornaam ................................................................................................................. Voornaam ..................................................................................................................
Wat is uw relatie met deze persoon/personen? .......................................................................................................................................................................................

$$

3. Reden van de effectentransfer:

Wat is de reden van de effectentransfer? .....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

$$

4. Te transfereren effecten:

O Gelieve mijn gehele portefeuille/ KEYPLAN te transfereren

0110/FNE10/2018

O Gelieve een deel van mijn portefeuille / KEYPLAN te transfereren (zie bijgevoegde kopie van over te dragen effecten).
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5. Belangrijke informatie

$$

De kosten voor effectentransfer binnen Keytrade Bank bedragen € 15 excl. BTW ( 18,15 incl. BTW) per lijn, indien u effecten overboekt naar
een andere persoon dan uzelf. 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.
In het geval van een effectentransfer van een KEYPLAN op uw naam naar een effectenrekening op uw naam,
• worden overboekingskosten van € 9,95 per overgedragen lijn in rekening gebracht als de overdracht plaatsvindt voor het einde van het vijfde
contractjaar. Als de overdracht na het vijfde jaar plaatsvindt, is de overdracht gratis.
• worden enkel verkoopbare fracties van deelbewijzen van fondsen overgedragen. Door de ondertekening van dit formulier verklaart/verklaren
de rekeninghouder(s) definitief en voorgoed afstand te willen doen van de onverkoopbare fracties van deelbewijzen ten voordele van een
liefdadigheidsinstelling1 alsook te verzaken aan:
- De rechten die er eventueel aan verbonden zijn;
- Elk dividend, terugbetaling van kapitaal, schadeloosstelling of vergoeding in het kader van een eventuele latere of lopende juridische actie,
die nog zou betaald worden;
- Elke aanspraak tot terugwinning van bovenvermelde waarden;
- En te erkennen dat deze afstand van waarden geen aanleiding geeft tot de afgifte van een fiscaal attest.
Lopende (niet volledig uitgevoerde) orders worden voorafgaand aan de overboeking geannuleerd.
Dit geldt niet voor de huidige orders in een KEYPLAN. Wij wachten op de volledige uitvoering van de lopende orders voordat wij verder gaan
met de overdracht.
!Het overboeken van fondsen2 kan gevolgen hebben op het moment dat u deze vanuit de nieuwe effectenrekening verkoopt. Bij verkoop
berekent Keytrade Bank de meerwaarde op uw transactie. Aangezien uw beleggingen op de nieuwe rekening niet worden aangekocht maar
overgeboekt, zijn de gegevens van het aankoopmoment niet beschikbaar. De kans bestaat dat u op het moment van verkoop een taks betaalt
over een hogere ‘fictieve’ meerwaarde dan u in de realiteit hebt genoten. Bewaar daarom de aankoopgegevens.

$$

6. Handtekening(en) van de rekeninghouder(s) van de opdrachtgevende
effectenrekening

Gedaan te ............................................................................................................................................................................... op ........................................................................
Handtekening van de eerste rekeninghouder			

HANDTEKENING VAN DE TWEEDE REKENINGHOUDER

Handtekening (comform de identiteitskaart)				

Handtekening (comform de identiteitskaart)

1 - Keytrade Bank kiest jaarlijks de liefdadigheidsinstelling die van deze giften geniet. Meer informatie is beschikbaar op www.keytradebank.be
2 - 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.
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