Afsluiten KEYPLAN
Gelieve dit document in te vullen in drukletters en ondertekend, samen met een kopie van de identiteitskaart (recto-verso van een van de personen
die het contract hebben getekend) op te sturen per post naar Keytrade Bank, Dienst Afsluitingen, Vorstlaan 100, 1170 Brussel. Of mail ons een scan
of foto van beide documenten naar accountclosure@keytradebank.com. Uw aanvraag kan enkel snel behandeld worden indien deze volledig is.
Indien u uw KEYPLAN niet wilt afsluiten maar enkel de fondsen in uw KEYPLAN gedeeltelijk of volledig wilt transfereren, gebruik dan het
document ‘Effectentransfer – Binnen Keytrade Bank’, beschikbaar in het Document Center.

1. Rekeninghouder(s) van het af te sluiten KEYPLAN :

$$

Naam .......................................................................................................................

Naam .........................................................................................................................

Voornaam ............................................................................................................... Voornaam .................................................................................................................
Logon ....................................................................................................................... Logon .........................................................................................................................
Hierbij verzoek ik/ verzoeken we Keytrade Bank de volgende KEYPLAN rekening(en) volledig af te sluiten. Ik ga akkoord met de verkoop van de
fondsen in mijn KEYPLAN en het overschrijven van de opbrengst, onder inhouding van eventuele kosten en taksen, naar mijn effectenrekening.
Gebeurt de verkoop voor het einde van het vijfde contractjaar, dan betaal ik voor deze verkoop € 9,95 per fonds in mijn plan.

2. Nr(s) van het af te sluiten KEYPLAN :

$$

7aaaaaa
7aaaaaa
7aaaaaa
7aaaaaa

3. Redenen voor het afsluiten :

$$

O Samenvoegen rekeningen

		

O Wijziging in beursklimaat		

$$

O Aankoop vastgoed
O Andere (gelieve te verduidelijken) ......................................................................................................

4. Belangrijke informatie

Zodra wij uw aanvraag ontvangen, starten wij met het beëindigen van uw KEYPLAN. Gelieve rekening te houden met het volgende:
• Keytrade Bank start met de verkoop van uw fondsen.
• Lopende orders of arbitrage worden indien mogelijk geannuleerd. Is annuleren niet mogelijk dan start het beëindigenvan uw KEYPLAN direct
na de uitvoering van deze transacties.
• U kunt de status van de lopende verkooporders volgen via de transactiesite. Elke fondsbeheerder hanteert eigen specifieke regels rond het
accepteren en verwerken van verkooptransacties. Hou rekening met een doorlooptijd van minimaal 2 weken nadat wij uw verzoek hebben
ontvangen.
• De overboeking van de opbrengst, onder inhouding van eventuele kosten en taksen, naar uw effectenrekening vindt plaats nadat de laatste
verkooptransactie is verwerkt. Vanaf dat moment kan u vrij over uw tegoed beschikken.

5. Handtekening(en) van de rekeninghouder(s) of (wettelijke) vertegenwoordiger(s) van de af te sluiten rekening(en) :

$$

Gedaan te .................................................................................................................................................................................... op ...................................................................

Handtekening (conform de identiteitskaart)				
Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR Brussel - BTW BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Handtekening van de tweede rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger

Handtekening (conform de identiteitskaart)

0117/FNE12/2017

Handtekening van de eerste rekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger

