Règlement an het KEYPLAN met aanduiding van een begunstigde
(“derdenbeding”)
1. Definities

$$

1.1. Van toepassing op dit reglement:
« BANK » betekent Keytrade Bank Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), Vorstlaan 100, 1170 Brussel, tel. : + 32 (0) 2 679 90 00,
fax : +32 (0) 2 679 90 01, info@keytradebank.com, ingeschreven bij het rechtspersoonsregister te Brussel onder het nummer BTW - BE0879 257 191.
« OPBRENGST VAN HET KEYPLAN » betekent de tegoeden die op de effectenrekening KEYPLAN staan op de door de Cliënt opgegeven datum voor
de uitvoering van het derdenbeding.
« BEGUNSTIGDE » betekent de begunstigde aangeduid door de Cliënt overeenkomstig artikel 3.
« CLIËNT » betekent elke natuurlijke meerderjarige persoon met fiscale woonplaats in België die een bankrelatie – particulieren heeft geopend als
enige rekeninghouder, voor privédoeleinden.
« ALGEMENE VOORWAARDEN» betekent de algemene voorwaarden van de Bank, steeds beschikbaar op de internetsite www.keytradebank.be.
« VERVALDAG » betekent de datum die de Cliënt heeft gekozen voor de uitvoering van een derdenbeding. Deze datum moet minimum 5 jaar na
de creatie van het KEYPLAN door de Cliënt liggen en moet een datum zijn waarop de Begunstigde meerderjarig is aangezien deze bekwaam moet
zijn om de tegoeden te aanvaarden.
« KEYPLAN » betekent het beleggingsplan voorgesteld door de Bank op de internetsite www.keytradebank.be onder de tab « KEYPLAN ».
« REGLEMENT » betekent het huidig reglement, zoals desgevallend gewijzigd overeenkomstig artikel 4.
1.2. Termen met een hoofdletter die niet gedefinieerd worden hierboven hebben de betekenis die hen wordt gegeven in de Algemene Voorwaarden.

2. Doel

$$

Het KEYPLAN met aanduiding van een begunstigde is een effectenrekening waaraan een derdenbeding is toegevoegd in het voordeel van de
Begunstigde. Dit derdenbeding houdt in dat de Bank zich ten aanzien van de Cliënt verbindt om op de Vervaldag de Opbrengst van het KEYPLAN
aan de door de Cliënt aangeduide Begunstigde uit te keren, overeenkomstig de voorwaarden van het Reglement. Door het afsluiten van het
derdenbeding verleent de Cliënt een persoonlijk recht aan de Begunstigde. De Begunstigde verwerft onmiddellijk een rechtstreeks vorderingsrecht
ten aanzien van de Bank, onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in artikel 3.2.

3. Modaliteiten om de Begunstigde aan te duiden – Derdenbeding

$$

3.1. De Cliënt duidt op de Transactiesite, bij de creatie van een KEYPLAN of tijdens de looptijd van een KEYPLAN, de Begunstigde bij naam aan.
De gegevens gevraagd bij de aanduiding dienen de Bank in staat te stellen om de Begunstigde te identificeren. De Cliënt bepaalt eveneens de
Vervaldag. De Cliënt die een Begunstigde op de Transactiesite aanduidt wordt onweerlegbaar verondersteld kennis genomen te hebben van het
Reglement en dit te aanvaarden.
3.2. De Bank aanvaardt dit beding en verbindt zich ertoe om de Opbrengst van het KEYPLAN zo snel mogelijk na de Vervaldag over te dragen
aan de Begunstigde onder de volgende cumulatieve voorwaarden :
• De Begunstigde dient meerderjarig en in leven te zijn op de Vervaldag.
• De Begunstigde dient de Bank de aanvaarding van het derdenbeding in zijn/haar voordeel, de voorwaarden in dit Reglement en de Tarieven
van de Bank te Betekenen voor de Vervaldag. De Cliënt dient de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Begunstigde
geïnformeerd is over het derdenbeding in zijn/haar voordeel en de voorwaarden ervan in het Reglement.
• De Begunstigde moet, voor de Vervaldag, alle informatie die de Bank redelijkerwijze nodig acht, aan de Bank meedelen, met name de informatie die nodig is om de Begunstigde te identificeren en de overdracht te kunnen uitvoeren.
De Begunstigde moet de benodigde informatie aanleveren in de door de Bank vereiste vorm.

3.4. Indien de voorwaarden vermeld in artikel 3.2 voldaan zijn op de Vervaldag en onder voorbehoud van artikel 3.8, zal de Bank de Opbrengst van
het KEYPLAN overdragen aan de Begunstigde, overeenkomstig de instructies van deze laatste, verminderd met de kosten van de overdracht en
berekend overeenkomstig de Tarieven van de Bank die van toepassing zijn op de datum van de overdracht en de eventuele rechten of taksen die
volgen uit de overdracht of het derdenbeding ten gunste van de Begunstigde en die door de Bank moeten ingehouden worden. De Cliënt en de
Begunstigde zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eventuele taksen en/of erfenis- of schenkingsrechten die volgen uit het derdenbeding
ten voordele van de Begunstigde.
3.5. Indien de Cliënt komt te overlijden voor de Vervaldag, behoudt de Bank zich het recht voor, zonder daartoe de verplichting te hebben en
zonder ertoe gehouden te zijn om de gegevens van de Begunstigde op te zoeken, de Begunstigde op de hoogte te brengen van het derdenbeding
in zijn voordeel en van de voorwaarden in het Reglement. Na de Kennisgeving door de Begunstigde aan de Bank van zijn aanvaarding van het
derdenbeding in zijn voordeel en van de voorwaarden van dit Reglement en van de Tarieven van de Bank en onder voorbehoud van artikel 3.8, zal de
Bank zo snel mogelijk de Opbrengst van het KEYPLAN overdragen aan de Begunstigde, overeenkomstig de instructies van deze laatste, verminderd
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3.3. Indien de in Artikel 3.2 vermelde voorwaarden niet allemaal voldaan zijn op de Vervaldag en onder voorbehoud van Artikel 3.5, zal het
derdenbeding ten gunste van de Begunstigde beschouwd worden als nietig. De Bank zal vrijgesteld worden van alle verplichtingen ten opzichte van
de Begunstigde en de Opbrengst van het KEYPLAN zal blijven toebehoren aan de Cliënt of zijn rechthebbenden in geval van overlijden van de Cliënt.
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met de eventuele kosten bij stopzetting van het KEYPLAN, de kosten van de overdracht en berekend overeenkomstig de Tarieven van de Bank die
van toepassing zijn op de datum van de overdracht en de eventuele rechten of taksen die volgen uit de overdracht of het derdenbeding ten gunste
van de Begunstigde en die door de Bank moeten geheven worden. De Bank zal op dezelfde wijze handelen indien de Begunstigde zijn aanvaarding
van het derdenbeding in zijn voordeel, van de voorwaarden van dit Reglement en van de Tarieven van de Bank heeft Betekend voor het overlijden
van de Cliënt of indien deze aanvaarding wordt Betekend aan de Bank, op initiatief van de Begunstigde, na het overlijden van de Cliënt.
Indien de Begunstigde minderjarig is op het tijdstip van overlijden van de Cliënt, dan moeten het beding ten gunste van de minderjarige, de
voorwaarden in dit Reglement en de Tarieven van de Bank onder voorbehoud van artikel 3.8 worden aanvaard door zijn wettelijke vertegenwoordiger.
De Bank zal de Opbrengst van het KEYPLAN overdragen naar een rekening op naam van de Begunstigde, die geblokkeerd blijft totdat hij meerderjarig
wordt, onder voorbehoud van inhoudingen voor het betalen van eventuele successierechten die verschuldigd zijn op de storting van deze gelden.
De Cliënt en de Begunstigde (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eventuele taksen en/of erfenisof schenkingsrechten die volgen uit het derdenbeding ten voordele van de Begunstigde. De overdracht van de Opbrengst van het KEYPLAN
aan de Begunstigde kan worden uitgesteld door de Bank tot de verwezenlijking van alle voorwaarden en formaliteiten vereist door de wet of de
Algemene Voorwaarden voor het vrijgeven van de tegoeden die deel uitmaken van een nalatenschap. Indien de Begunstigde of zijn wettelijke
vertegenwoordiger, aan het einde van de vereffening van de nalatenschap, zijn aanvaarding van het derdenbeding in zijn voordeel/ ten gunste van
de minderjarige, van de voorwaarden van dit Reglement en van de Tarieven van de Bank niet heeft Betekend aan de Bank, zal het derdenbeding ten
voordele van de Begunstigde beschouwd worden als nietig. De Bank zal vrijgesteld worden van alle verplichtingen ten opzichte van de Begunstigde
en de Opbrengst van het KEYPLAN zal blijven toebehoren aan de rechthebbenden van de Cliënt.
3.6. De overdracht van de Opbrengst van het KEYPLAN aan de Begunstigde, uitgevoerd volgens het Reglement, bevrijdt de Bank van elke verplichting
ten opzichte van de Cliënt of zijn rechthebbenden met betrekking tot de Opbrengst van het KEYPLAN. Onverminderd zijn recht om het derdenbeding
te herroepen overeenkomstig artikel 3.7, doet de Cliënt onherroepelijk afstand van zijn recht om zich te verzetten tegen de overdacht van de
Opbrengst van het KEYPLAN aan de Begunstigde, indien de vermelde voorwaarden in Artikel 3 .2 voldaan zijn.
3.7. Herroeping - wijziging
3.7.1 Tot 30 kalenderdagen voor de Vervaldag en voor zover de Begunstigde het beding te zijner gunste nog niet heeft aanvaard, blijft de Cliënt
volledig vrij om het recht dat hij geeft aan de Begunstigde te herroepen via de Transactiesite. De Cliënt kan bij deze gelegenheid een nieuwe
Begunstigde aanduiden.
3.7.2 Tot 30 kalenderdagen voor de Vervaldag kan de Cliënt eveneens via de Transactiesite:
• de parameters van het KEYPLAN wijzigen (samenstelling, bedrag van de stortingen, periodiciteit van de stortingen) ;
• beschikken over de tegoeden van zijn KEYPLAN ;
• de Vervaldag wijzigen.
De Bank behoudt zich de mogelijkheid voor de Cliënt te verwittigen als de Begunstigde het beding te zijner gunste vóór de Vervaldag aanvaardt.
3.8. De Bank behoudt zich het recht voor de Opbrengst van het KEYPLAN niet over te dragen aan de Begunstigde om redenen die objectief
gemotiveerd zijn, zoals de bescherming van de belangen van derden, bij vermoeden van het gebruik van de diensten van de Bank om frauduleuze
of illegale verrichtingen te verwezenlijken of te faciliteren, de weigering van de Cliënt om op informatieverzoeken van de Bank te antwoorden, de
noodzaak om over te gaan tot een analyse in geval van atypische verrichtingen of wanneer de Cliënt of de Begunstigde vermeld staan op lijsten van
financiële embargo’s en de bevriezing van tegoeden die van kracht zijn.

4. Contractueel kader

$$

4.1. Het Reglement definieert de rechten en plichten van de Bank en de Cliënt met betrekking tot het KEYPLAN met aanduiding van een Begunstigde.
Behalve indien het Reglement uitdrukkelijk ervan afwijkt, zullen de Algemene Voorwaarden, de Tarieven en de Interesten beschikbaar op www.
keytradebank.be steeds van toepassing zijn op de relatie tussen de Bank en de Cliënt met betrekking tot het KEYPLAN met aanduiding van een
Begunstigde
4.2. Het Reglement kan op elk moment door de Bank gewijzigd worden. Het gewijzigde Reglement zal beschikbaar zijn op de Website van de Bank.
Elke Cliënt die een KEYPLAN met aanduiding van een Begunstigde heeft gecreëerd voor de ingang van het gewijzigde Reglement zal hierover
in Kennis worden gesteld. Het gewijzigde Reglement zal onmiddellijk van toepassing zijn op elk KEYPLAN met aanduiding van een Begunstigde
gecreëerd nadat het gewijzigde Reglement op de Website gepubliceerd werd. Het zal van toepassing zijn op elk lopend KEYPLAN met aanduiding
van een Begunstigde, na verloop van een termijn van 15 kalenderdagen dagen te rekenen vanaf de publicatie van het gewijzigde Reglement op de
Website van de Bank. De Cliënt die het gewijzigde Reglement niet aanvaardt kan zijn KEYPLAN(s) met aanduiding van een Begunstigde beëindigen
voor de inwerkingtreding van het gewijzigde Reglement. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van dit recht, wordt de Cliënt verondersteld het
gewijzigde Reglement te hebben aanvaard. De stopzetting van een KEYPLAN met aanduiding van een Begunstigde, resulteert in een overdracht van
tegoeden van het KEYPLAN naar de effectenrekening van de Cliënt verminderd met de kosten voor de uitvoering van de overdracht en berekend
overeenkomstig de Tarieven van de Bank die op de datum van de overdracht in voege zijn en de eventuele taksen of rechten die de overdracht met
zich meebrengen.
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