Afsluiten rekening
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 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.

1. Rekeninghouder(s) van de af te sluiten rekeningen:

$$

Naam .......................................................................................................................... Naam ..........................................................................................................................
Voornaam ................................................................................................................. Voornaam ..................................................................................................................
Logon ........................................................................................................................

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

Naam van* ..........................................................................................................................................................................................................................................................
(* Vennootschap / VZW / Onverdeeldheid / Feitelijke vereniging / Beleggingsclub / Naakte eigendom)

2. Nr(s) van de af te sluiten rekeningen:

$$

O VOLLEDIGE AFSLUITING
(U wenst al uw Keytrade Bank rekeningen af te sluiten)
O GEDEELTELIJKE AFSLUITING
(U wenst één of enkele van uw Keytrade Bank rekeningen af te sluiten)
Gelieve hieronder de rekeningnummers in te vullen van de af te sluiten rekeningen:

BE ac - abbc - abbc - abbc		
BE ac - abbc - abbc - abbc		
BE ac - abbc - abbc - abbc		

BE ac - abbc - abbc - abbc
BE ac - abbc - abbc - abbc
BE ac - abbc - abbc - abbc

3. Redenen voor het afsluiten:

$$

O Samenvoegen rekeningen				

O Interest

O Wijziging in beursklimaat				

O Aankoop vastgoed

O Transactietarief					O Andere (gelieve te verduidelijken) ............................................................................
$$

4. Naam en rekeningnummer van de begunstigde(n):

Naam .......................................................................................................................... Naam ..........................................................................................................................
Voornaam .................................................................................................................. Voornaam ..................................................................................................................
Rekeningnummer van de begunstigde(n) BE

ac - abbc - abbc - abbc

0100/FNE07/2018

Ander land (gelieve de volledige IBAN te vermelden) ......................................................................................................................................................................................
(Enkel de aanvragen naar een SEPA begunstigde zullen behandeld worden)

Afsluiten rekening - 2
5. Belangrijke informatie

$$

U verbindt zich ertoe eventuele debetstanden op rekeningen aan te zuiveren. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het
volgende:
• AFSLUITEN ZICHTREKENING
Keytrade Bank zal debet- en kredietkaart(en) direct na ontvangst van uw verzoek blokkeren. Ondergetekende verklaart alle verplichtingen
aangegaan tot aan het blokkeren van debet- en kredietkaart(en) te voldoen aan Keytrade Bank. U geeft toelating aan Keytrade Bank om alle
lopende opdrachten van deze rekening(en) te beëindigen en de betaling van domicilieringen te weigeren.
• AFSLUITING SPAARREKENING
Het saldo, rekening houdend met de interesten, wordt naar uw zichtrekening overgeschreven.
• AFSLUITEN VAN EEN EFFECTENREKENING / KEYTRADE PRO-REKENING
Indien de te beëindigen rekening(en) posities bevat(ten), sluit Keytrade Bank deze positie(s) via een marktorder voor uw rekening en op uw
eigen risico.
Indien (1) de verkoopkosten hoger uitvallen dan de verwachte opbrengst van de verkoop,
(2) uw positie niet verhandelbaar is,
(3) uw positie een fractie in een fonds betreft,
zal Keytrade Bank deze positie niet verkopen maar ten voordele van Unicef boeken. Door ondertekening verklaart u deﬁnitief en voorgoed
afstand te willen doen van deze eﬀecten, de rechten die er eventueel aan verbonden zijn, elk dividend, terugbetaling van kapitaal, schade-loosstelling of vergoeding in het kader van een eventuele latere of lopende juridische actie die nog betaald zou worden en elke aanspraak
tot terugwinning van onderstaande waarden.
Wenst u uw effecten te transfereren naar een andere bank? Geef uw nieuwe bank de opdracht om de effecten te transfereren in uw naam of voeg het document ‘effectentransfer naar andere bank’ toe aan uw aanvraag tot het afsluiten van de rekening.
Eventuele tegoeden in andere valuta dan euro worden voor uw rekening en risico omgewisseld naar euro. Wenst u de tegoeden in andere
valuta over te schrijven naar een andere bank? Gelieve dan een internationale overschrijving via onze transactiesite uit te voeren.
Keytrade Bank zal de tegoeden overschrijven naar de zichtrekening, onder inhouding van eventuele kosten gelinkt aan debetinteresten,
abonnementen en Global Analyzer.
• AFSLUITEN KEYPLAN
Indien er posities op de rekening(en) staan, zal Keytrade Bank overgaan tot de verkoop van uw fondsen en de overschrijving van de opbrengst,
onder inhouding van eventuele kosten en taksen, naar uw effectenrekening.
Gebeurt de verkoop voor het einde van het vijfde contractjaar, dan betaalt u voor deze verkoop € 9,95 per fonds in uw plan.
• AFSLUITEN KEYPRIVATE
Indien er posities op de rekening staan, zal Keytrade Bank overgaan tot de verkoop van de posities en de overschrijving van de opbrengst,
onder inhouding van (pro rata) beheersvergoeding en taksen, naar uw effectenrekening.
• Indien één of meerdere effectenrekeningen worden afgesloten, zal u binnenkort een e-mail ontvangen in het kader van de wet houdende
invoering van een taks op de effectenrekeningen met een verslag die de gemiddelde waarde van de door de taks betrokken effecten bevat.
Indien deze waarde minder dan 500.000 EUR bedraagt dient u ons mee te delen of u al dan niet opteert voor een inhouding aan de bron van
de taks. Voor iedere afsluiting van gemeenschappelijke rekeningen, zal het antwoord op de hierboven vermelde e-mail de keuze voor ieder
rekeninghouder moeten vermelden.

6. Handtekening(en) van de rekeninghouder (s) van de te sluiten rekening(en)

$$

Gedaan te ................................................................................................................................................................................ op ........................................................................
Handtekening van de eerste rekeninghouder of (wettelijke) vertegenwoordiger

Handtekening van de tweede rekeninghouder of (wettelijke) vertegenwoordiger

Handtekening (conform de identiteitskaart)				

Handtekening (conform de identiteitskaart)

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

