Aanvraagformulier voor een kredietopening op een effectenrekening
Kredietaanvrager 1
O Dhr.

O Mevr.

Kredietaanvrager 2

O Mej.

O Dhr.

O Mevr.

O Mej.

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

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

Voornaam .....................................................................................................................................

Voornaam ...................................................................................................................................

Burgerlijke stand: O Alleenstaand O Gehuwd
O Samenwonend
O Uit de echt gescheiden O Gescheiden O Weduw(e)(naar)
Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of Samenwonend:

Burgerlijke stand: O Alleenstaand O Gehuwd
O Samenwonend
O Uit de echt gescheiden O Gescheiden O Weduw(e)(naar)
Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of Samenwonend:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Adres van de wettelijke woonplaats:

Adres van de wettelijke woonplaats:

Straat ............................................................................................................................................

Straat ............................................................................................................................................

Nr .......................... Bus ............................. Postcode ..............................................................

Nr .......................... Bus ............................. Postcode ..............................................................

Gemeente ...................................................................................................................................

Gemeente ...................................................................................................................................

Land ..............................................................................................................................................

Land ..............................................................................................................................................

Telefoon nr. .................................................................................................................................

Telefoon nr. .................................................................................................................................

GSM-nr .........................................................................................................................................

GSM-nr .........................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) .................................................................................................

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) .................................................................................................

Geboorteplaats en -land ..........................................................................................................

Geboorteplaats en -land ..........................................................................................................

Nationaliteit(en) .........................................................................................................................

Nationaliteit(en) .........................................................................................................................

Rijksregisternummer ................................................................................................................

Rijksregisternummer ................................................................................................................

Identiteitskaart-nr .....................................................................................................................

Identiteitskaart-nr .....................................................................................................................

Geldig tot (DD/MM/JJJJ) .............................................................................................................

Geldig tot (DD/MM/JJJJ) .............................................................................................................

abbbbbe

Handelend in de hoedanigheid van rekeninghouder(s) van de effectenrekening nr:
geopend bij Keytrade Bank, Belgisch
bijkantoor van Arkéa Direct Bank NV (Frankrijk), gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 100,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) onder nummer BE 0879.257.191 en erkend door de Federale Overheidsdienst
Economie onder het nummer 204441 (hierna de « Bank »)
Verzoek(t)(en) bij deze dat de Bank in zijn/haar/hun voordeel een kredietopening toestaat voor een hoofdbedrag van :
EUR ............................................................................................... .(bedrag invullen)1 .
Doel van het krediet: O Verrichtingen in financiële instrumenten
		O aankoop van een roerend goed - specifieer: .....................................................................................................................................................
		O Andere - specifieer:.....................................................................................................................................................................................................

1 - Het maximumkrediet dat door Keytrade Bank aan de kredietaanvrager(s) kan worden toegestaan is 100% van de waarde van de contanten, en de financiële instrumenten in
de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, op zijn/haar/hun effectenrekening (uitgezonderd de afgeleide producten, met inbegrip van de inschrijvingsrechten, en de financiële instrumenten die genoteerd zijn op niet-gereglementeerde markten of die geen dagelijkse quotering of waardering
hebben).

0068FN04/2018

Teneinde de Bank toe te laten zich uit te spreken over zijn/haar/hun aanvraag, deelt (delen) hij/zij hem de volgende informatie mee
waarvan hij/zij verkla(a)r(t)(en) dat ze juist en oprecht is :

Aanvraagformulier voor een kredietopening op een effectenrekening - 2
Kredietaanvrager 1

Kredietaanvrager 2

INKOMSTEN (PER MAAND)

INKOMSTEN (PER MAAND)

Huurinkomsten

abbbe EUR
abbbe EUR

Huurinkomsten

abbbe EUR
abbbe EUR

Andere: Welke?

maandelijks bedrag

Andere: Welke?

maandelijks bedrag

.................................................................................................................

abbbe EUR
abbbe EUR

.................................................................................................................

abbbe EUR
abbbe EUR

Netto beroepsinkomsten 2

TOTAAL PER MAAND

UITGAVEN (PER MAAND)

abbbe EUR
abbbe EUR

Alimentatie
Krediet 1
Soort O Hypothecair krediet O Lening op afbetaling

Nog terug te betalen (saldo)
Krediet 2
Soort O Hypothecair krediet O Lening op afbetaling

Maandelijkse afbetaling:

O kredietopening

abbbe EUR
abbbbe EUR

O Andere ...........................................................................

Maandelijkse afbetaling:
Nog terug te betalen (saldo)
Krediet 43
TSoort O Hypothecair krediet O Lening op afbetaling
O kredietopening

abbbe EUR
abbbbe EUR

O Andere ...........................................................................

Nog terug te betalen (saldo)
Krediet 3
Soort O Hypothecair krediet O Lening op afbetaling

abbbe EUR
abbbbe EUR

O Andere ...........................................................................

Maandelijkse afbetaling:
Nog terug te betalen (saldo)

abbbe EUR
abbbbe EUR

Aantal personen ten laste: ......................................................................................................

Alimentatie

O kredietopening

Nog terug te betalen (saldo)
Krediet 2
Soort O Hypothecair krediet O Lening op afbetaling
O kredietopening
Maandelijkse afbetaling:

O kredietopening

Nog terug te betalen (saldo)
Krediet 43
TSoort O Hypothecair krediet O Lening op afbetaling

Maandelijkse afbetaling:

Roerende goederen
Zicht en spaarrekeningen
Effecten
Andere

abbbe EUR
abbbbe EUR

Aantal personen ten laste: ......................................................................................................

VERMOGENSSITUATIE

Saldo van hypothecaire leningen

abbbe EUR
abbbbe EUR

O Andere ...........................................................................

Nog terug te betalen (saldo)

Onroerende vermogen

Totaal aankoopwaarde

abbbe EUR
abbbbe EUR

O Andere ...........................................................................

Maandelijkse afbetaling:

O kredietopening

abbbe EUR
abbbbe EUR

O Andere ...........................................................................

Nog terug te betalen (saldo)
Krediet 3
Soort O Hypothecair krediet O Lening op afbetaling

Onroerende vermogen

abbbbbbe EUR
abbbbbbe EUR
abbbbbbe EUR

O Andere ...........................................................................

Maandelijkse afbetaling:

VERMOGENSSITUATIE
Totaal huidige waarde

abbbe EUR
abbbe EUR

Huur

Krediet 1
Soort O Hypothecair krediet O Lening op afbetaling

O Andere ...........................................................................

Maandelijkse afbetaling:

O kredietopening

TOTAAL PER MAAND

UITGAVEN (PER MAAND)

Huur

O kredietopening

Netto beroepsinkomsten 2

Totaal huidige waarde
Totaal aankoopwaarde
Saldo van hypothecaire leningen

abbbbbbe EUR
abbbbbbe EUR
abbbbbbe EUR

Roerende goederen

abbbbbbe EUR
abbbbbbe EUR
abbbbbbe EUR

Zicht en spaarrekeningen
Effecten
Andere

abbbbbbe EUR
abbbbbbe EUR
abbbbbbe EUR

2 - Er wordt geen rekening gehouden met dertiende maand, bonussen, maaltijdcheques of andere voordelen in natura.
3 - Indien u nog andere lopende kredieten heeft lopen, gelieve deze dan toe te voegen op de achterzijde van dit document (met soort, maandelijks terugbetalingsbedrag en nog
terug te betalen bedrag).

Aanvraagformulier voor een kredietopening op een effectenrekening - 3
De Bank zal niet nagaan of het krediet wordt gebruikt overeenkomstig de opgegeven doelstelling. De kredietaanvrager(s) is (zijn) aldus als enige
verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij doe(t)(n) van het krediet en in voorkomend geval, voor elk gebruik van het krediet voor een ander doel
dan de aan de Bank opgegeven doelstelling..
Uw aanvraag en de eventuele goedkeuring van uw aanvraag door Keytrade Bank verbinden noch Keytrade bank noch uzelf zolang u geen kredietcontract ondertekent.
De aanvaarding of weigering hangt samen met o.a. het nakijken of de in de aanvraag meegedeelde gegevens juist en volledig zijn (onder andere op
grond van de overhandigde of nog te overhandigen documenten) en bovendien zal Keytrade Bank de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van
de Nationale Bank van België consulteren.

DE VOLGENDE DOCUMENTEN DIENT U TOE TE VOEGEN AAN DIT DOCUMENT IN HET KADER VAN UW KREDIETAANVRAAG:
•
•
•
•
•
•

Kopie (recto/verso) van de identiteitskaart, of, bij gebreke van identiteitskaart, van het paspoort van de kredietaanvrager(s);
Kopie van de laatste loonfiche voor een loontrekkende
Kopie van uw laatste aanslagbiljet
Kopie van de ontvangen huurinkomsten op basis van huurcontract of bewijs van creditering van de aan u betaalde huur op uw rekening
Kopie van alle mogelijke andere inkomsten die u in de aanvraag vermeld heeft (b.v. pensioenfiche)
Kopie van de in deze aanvraag vermelde roerende goederen op basis van een bankafschrift of afdruk van uw effectendossier

Elk initiatief tot gebruik van het krediet door de aanvrager(s) tijdens de verzakingsperiode van 14 dagen, impliceert dat de aanvrager(s) aanvaardt/
aanvaarden dat dit contract wordt uitgevoerd voor het verstrijken van de verzakingstermijn.

LET OP: GELD LENEN KOST OOK GELD
Gedaan te .............................................................................................................................................. op ...........................................................................

Kredietaanvrager 1

Kredietaanvrager 2

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), zal uw persoonsgegevens verwerken voor de behandeling
van uw aanvraag en in het kader van kredietbeheer alsook voor de doeleinden beschreven in het Privacybeleid beschikbaar op
www.keytradebank.be. Raadpleeg dit Beleid voor meer informatie over het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens en uw recht van inzage, op rectificatie en van bezwaar.

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, 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

