Vennootschap

Aanvraag tot het openen van een bankrelatie
voor vennootschappen naar Belgisch recht1 die voor eigen rekening handelen 2

1. Rechtsvorm en benaming van de houder (in te vullen in hoofdletters)

$$

Gekozen taal

O NL

O FR

O EN

Handelsnaam ...................................................................................................................................................................................................................................................
Rechtsvorm .......................................................................................................................................................................................................................................................
Bedrijfssector ................................................................................................................................................... NACE-Code .........................................................................
Beschrijving van de activiteit .........................................................................................................................................................................................................................
FISCALE INFORMATIE3
Vermeld hieronder ALLE landen waar de vennootschap fiscaal inwoner is, samen met haar fiscaal identificatienummer (FIN)4
Fiscale woonplaats .................................................................................................................................. FIN ................................................................................................
Fiscale woonplaats .................................................................................................................................. FIN ................................................................................................
LEGAL ENTITY IDENTIFIER5 ..........................................................................................................................................................................................................................
GIIN
Is de vennootschap een financiële instelling?

O Ja

O Nee

Zo ja, vermeld het GIIN ...................................................................................................................................................................................................................
6

Adres van de maatschappelijke zetel
Straat .............................................................................................................................................................................................................. Nr ..................... Bus .................
Postcode ............................... Gemeente .......................................................................................................................................................................................................

1 - Namelijk de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de vennootschap
onder firma, de gewone commanditaire vennootschap, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid, de commanditaire vennootschap op aandelen, de Europese vennootschap, de landbouwvennootschap, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm en het
economische samenwerkingsverband.
2 - Door dit document in te vullen, bevestigt u dat de vennootschap volle eigenaar is van de activa op de rekening(en) waarvoor de opening is gevraagd en van de inkomsten die
door deze activa worden voortgebracht en dat de vennootschap niet handelt als gevolmachtigde, tussenpersoon of stroman van een andere persoon.
3 - De vennootschap-rekeninghouder moet alle landen van fiscale woonplaats en indien van toepassing de overeenkomstige FIN's meedelen om Keytrade Bank zo nodig in staat
te stellen te voldoen aan de rapporteringsverplichting tegenover de Belgische belastingadministratie in het kader van de 'Common Reporting Standard' ('CRS'). Die jaarlijkse
rapportering hangt niet alleen af van de fiscale woonplaats van de vennootschap of haar Uiteindelijke Begunstigden maar ook van het statuut van de vennootschap waarvan
we u in voorkomend geval bevestiging vragen in sectie 3 van dit document. Meer informatie over de CRS vindt u in de rubriek FAQ > Banking > CRS op www.keytradebank.be.
4 - Voor een Belgische vennootschap gaat het om het ondernemings/btw-nummer. Voor niet-inwoners vennootschappen verwijzen wij naar de website van de OESO: http://www.
oecd.org/-tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/. Vermeld 'niet van toepassing' als het land van fiscale woonplaats geen FIN
uitgeeft.
5 - Als u een order op financiële instrumenten (aandelen, warrants, opties enz.) wilt doorgeven, moet u ons de identificatiecode van juridische entiteit (LEI of Legal Entity Identifier)
van uw vennootschap meedelen. Hoe bekomt u een LEI? Raadpleeg onze rubriek FAQ > MIFID II > LEI op www.keytradebank.be. Die eis vloeit voor uit MiFID 2 (tweede Europese
richtlijn over de markten voor financiële instrumenten) en EMIR (European Market Infrastructure Regulation) zodat Keytrade Bank deze transacties aan de bevoegde instantie
kan rapporteren. Als Keytrade Bank niet over uw LEI beschikt, mag u geen orders op financiële instrumenten meer plaatsen.
6 - Voor een definitie van financiële instelling en GIIN, zie bijlage 3.

0002/FN06/2018

Land ................................................................................................................................... Telefoon ...............................................................................................................
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Statutair of conventioneel vertegenwoordigd door7

$$

Vertegenwoordiger 1
O Mr.

O Mevr.

O Mej.

Vertegenwoordiger 2
O Mr.

O Mevr.

O Mej.

Functie binnen de vennootschap

Functie binnen de vennootschap

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

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

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

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

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

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

Burgelijke staat
O Alleenstaand
O Gehuwd
O Samenwonend
O Wettelijk gescheiden
O Feitelijk gescheiden
O Weduwe/weduwnaar
Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of samenwonende:

Burgelijke staat
O Alleenstaand
O Gehuwd
O Samenwonend
O Wettelijk gescheiden
O Feitelijk gescheiden
O Weduwe/weduwnaar
Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of samenwonende:

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

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

Adres van de wettelijke woonplaats

Adres van de wettelijke woonplaats

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefoonnummer ......................................................................................................................

Telefoonnummer ......................................................................................................................

Gsm-nummer .............................................................................................................................

Gsm-nummer .............................................................................................................................

E-mailadres .................................................................................................................................

E-mailadres .................................................................................................................................

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

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

Geboorteplaats en -land

Geboorteplaats en -land

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

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

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

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

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

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

Nationale Identificatiecode8 ....................................................................................................

Nationale Identificatiecode8 ....................................................................................................

Identiteitskaart-nummer .........................................................................................................

Identiteitskaart-nummer .........................................................................................................

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

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

Fiscale informatie :

Fiscale informatie9 :

Land van fiscale woonplaats ........................................................... FIN....................................

Land van fiscale woonplaats ........................................................... FIN....................................

Land van fiscale woonplaats ........................................................... FIN....................................

Land van fiscale woonplaats ........................................................... FIN....................................

Land van fiscale woonplaats ........................................................... FIN....................................

Land van fiscale woonplaats ........................................................... FIN....................................

9

7 - De personen die de vennootschap vertegenwoordigen volgens de statuten of op basis van een door een statutaire vertegenwoordiger verleende volmacht.
8 - Als u de vennootschap vertegenwoordigt op basis van een volmacht (en niet op basis van haar statuten of een mandaat van de algemene vergadering van aandeelhouders) en u een
order op financiële instrumenten (aandelen, warrants, opties ...) wilt plaatsen voor rekening van de vennootschap moet u ons uw nationale identificatiecode meedelen. Die identificatiecode verschilt naargelang uw nationaliteit. Meer informatie over die identificatiecode vindt u in de rubriek FAQ > MiFID II > Nationale identificatiecode op www.keytradebank.be.
9 -Vermeld ALLE landen, inclusief België in voorkomend geval, waar de vertegenwoordiger als fiscaal inwoner wordt beschouwd, samen met zijn FIN in die landen. Voor Belgische
inwoners gaat het om het rijksregisternummer. Raadpleeg voor niet-inwoners de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.
html?locale=nl) of de OESO (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/) of neem contact op met de belastingadministratie in het land van uw fiscale woonplaats.
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Vertegenwoordiger 1

Vertegenwoordiger 2

Beroep/activiteit

Beroep/activiteit

O Bediende

O Arbeider

O Kaderlid

O Ambtenaar

O Bediende

O Arbeider

O Kaderlid

O Ambtenaar

Beroep .........................................................................................................................................

Beroep .........................................................................................................................................

Bedrijfssector nr(*) ...................................................................................................................

Bedrijfssector nr(*) ...................................................................................................................

Werkgever....................................................................................................................................

Werkgever....................................................................................................................................

O Zelfstandige

O Zelfstandige

Bedrijfssector nr(*) ...................................................................................................................

Bedrijfssector nr(*) ...................................................................................................................

Naam van de onderneming: ..................................................................................................

Naam van de onderneming: ..................................................................................................

Ondernemingsnr .......................................................................................................................

Ondernemingsnr .......................................................................................................................

O Vrij beroep

O Vrij beroep

Beroep .........................................................................................................................................

Beroep .........................................................................................................................................

Vrij beroep nr (**) .....................................................................................................................

Vrij beroep nr (**) .....................................................................................................................

Ondernemingsnr (indien van toepassing):) .........................................................................

Ondernemingsnr (indien van toepassing):) .........................................................................

O Zonder beroep (vink aan wat van toepassing is en vul in)

O Zonder beroep (vink aan wat van toepassing is en vul in)

O gepensioneerde O werkzoekende O rentenier O huisvrouw of-man

O gepensioneerde O werkzoekende O rentenier O huisvrouw of-man

Sinds (MM/JJJJ) .............................................................................................................................

Sinds (MM/JJJJ) .............................................................................................................................

Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit:

Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit:

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

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

O Student

O Student

sinds .................................................................................................

sinds .................................................................................................

(*) te kiezen in de bijgevoegde lijst met de verscheidene sectoren, noteer hier de betreffende code
(**) te kiezen in de bijgevoegde lijst met de verscheidene sectoren, noteer hier de betreffende code
Politiek prominente persoon (zoals gedefinieerd in bijlage 2)
Gaat het om de vertegenwoordiger?
O Ja O Nee

Politiek prominente persoon (zoals gedefinieerd in bijlage 2)
Gaat het om de vertegenwoordiger?
O Ja O Nee

Of één van zijn directe familieleden?
O Ja O Nee (zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de precieze band)

Of één van zijn directe familieleden?
O Ja O Nee (zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de precieze band)

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

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

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

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

Of een naaste geassocieerde van de vertegenwoordiger?
O Ja O Nee (zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de associatie)

Of een naaste geassocieerde van de vertegenwoordiger?
O Ja O Nee (zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de associatie)

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

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

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

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

Exacte omschrijving van het mandaat/de functie

Exacte omschrijving van het mandaat/de functie

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

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

Datum van indiensttreding ..................................................................................

Datum van indiensttreding ..................................................................................

Datum van beëindiging van de functie ..............................................................

Datum van beëindiging van de functie ..............................................................

Voorkennis

Voorkennis

Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten? O Ja O Nee

Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten?

Zo ja, welke effecten (uitgever en ISIN-code)?

Zo ja, welke effecten (uitgever en ISIN-code)?

O Ja O Nee

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

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

De gekozen authenticatiewijze :

De gekozen authenticatiewijze :

O Softkey

O Softkey

of

O Hardkey

of

O Hardkey

Gebruik uw smartphone om toegang te krijgen tot de transactiesite -> Softkey
Gebruik een digipass om toegang te krijgen tot de transactiesite-> Hardkey

Gebruik uw smartphone om toegang te krijgen tot de transactiesite -> Softkey
Gebruik een digipass om toegang te krijgen tot de transactiesite-> Hardkey

O Ik stem ermee in om via elektronische weg commerciële berichten te ontvangen over producten en diensten geleverd of gepromoot door Keytrade Bank.

O Ik stem ermee in om via elektronische weg commerciële berichten te ontvangen over producten en diensten geleverd of gepromoot door Keytrade Bank.
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2. Verklaring Uiteindelijke Begunstigden (in te vullen in hoofdletters)

$$

De Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap zijn de natuurlijke personen die in laatste instantie de vennootschap in rechte of in feite
controleren. Het gaat om natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks (i) een participatie van meer dan 25% in het kapitaal en/of (ii) meer
dan 25% van de stemrechten van de vennootschap bezitten of die controle uitoefenen over de vennootschap via andere middelen (zie bijlage 1).
Ondergetekende(n) die handelt (handelen) in de hoedanigheid van de naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de vennootschap opgenomen in punt 1 :

2.1. verklaart (verklaren) dat op …./……/……… de Uiteindelijke Begunstigde(n) van voornoemde vennootschap de volgende natuurlijke persoon (personen) is (zijn):
O Vertegenwoordiger 1, Hoedanigheid Uiteindelijke Begunstigde :

O Aandeelhouder en stemrechten > 25% ;

percentage: ..........................

O Aandeelhouder >25%

percentage: ..........................

O Stemrechten > 25%

percentage: ..........................

O Controle via andere middelen
O Besluitvormer

O Vertegenwoordiger 1, Hoedanigheid Uiteindelijke Begunstigde :

O Aandeelhouder en stemrechten > 25% ;

percentage: ..........................

O Aandeelhouder >25%

percentage: ..........................

O Stemrechten > 25%

percentage: ..........................

O Controle via andere middelen
O Besluitvormer
O De volgende persoon (personen) - voeg zo nodig extra bladen toe:
O Mr. O Mvr. O Mej.
Naam .......................................................................................................................................... Voornaam ...................................................................................................
Adres van de wettelijke woonplaats:
Straat .............................................................................................................................................................................................................. Nr ..................... Bus ................
Postcode ........................... Gemeente ............................................................................................. Land ..................................................................................................
Geboortedatum ..................................................................... Geboorteplaats en -land ..........................................................................................................................
Nationaliteit(en) ................................................................................................................................................................................................................................................
Vermeld ALLE landen waar de Uiteindelijke Begunstigde als fiscaal inwoner wordt beschouwd, samen met zijn/haar FIN10:
Land van fiscale woonplaats ....................................................................................................................... FIN ...........................................................................................
Land van fiscale woonplaats ....................................................................................................................... FIN ...........................................................................................
Land van fiscale woonplaats ....................................................................................................................... FIN ...........................................................................................
Hoedanigheid Uiteindelijke Begunstigde: O Aandeelhouder en stemrechten > 25%

percentage: ...................................................................................

O Aandeelhouder >25%

percentage: ...................................................................................

O Stemrechten > 25%

percentage: ...................................................................................

O Controle via andere middelen
O Besluitvormer
Politiek prominente persoon11:
US Person12:

O Ja

O Ja

O Nee

O Nee

10 - Voor Belgische inwoners gaat het om het rijksregisternummer. Raadpleeg voor niet-inwoners de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/
tinByCountry.html?locale=nl) of de OESO (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/) of neem contact op met de
belastingadministratie in het land van uw fiscale woonplaats.
11 - Zoals beschreven in bijgevoegde bijlage 2. Bij een bevestigend antwoord vult u sectie 2.2. hierna in.
12 - Voor een definitie van 'US Person', zie bijlage 3
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O Mr. O Mvr. O Mej.
Naam .......................................................................................................................................... Voornaam ...................................................................................................
Adres van de wettelijke woonplaats:
Straat .............................................................................................................................................................................................................. Nr ..................... Bus ................
Postcode ........................... Gemeente ............................................................................................. Land ..................................................................................................
Geboortedatum ..................................................................... Geboorteplaats en -land ..........................................................................................................................
Nationaliteit(en) ................................................................................................................................................................................................................................................
Vermeld ALLE landen waar de Uiteindelijke Begunstigde als fiscaal inwoner wordt beschouwd, samen met zijn/haar FIN10:
Land van fiscale woonplaats ....................................................................................................................... FIN ...........................................................................................
Land van fiscale woonplaats ....................................................................................................................... FIN ...........................................................................................
Land van fiscale woonplaats ....................................................................................................................... FIN ...........................................................................................
Hoedanigheid Uiteindelijke Begunstigde: O Aandeelhouder en stemrechten > 25%

percentage: ...................................................................................

O Aandeelhouder >25%

percentage: ...................................................................................

O Stemrechten > 25%

percentage: ...................................................................................

O Controle via andere middelen
O Besluitvormer
Politiek prominente persoon11:
US Person12:

O Ja

O Ja

O Nee

O Nee

Als de vennootschap een of meerdere Uiteindelijke Begunstigden heeft die US Person zijn, bezorgt u ons een formulier W-8BEN-E op
naam van de vennootschap (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf). Wij raden u aan uw fiscale adviseur te raadplegen om het
document W-8BEN in te vullen.

2.2. Verduidelijk voor iedere hierboven vermelde politiek prominente persoon (zoals gedefinieerd in
bijlage 2) (voeg zo nodig extra bladen toe):
Naam en voornaam van de persoon ..........................................................................................................................................................................................................
Gaat het om de Uiteindelijke Begunstigde
Of om een van zijn directe familieleden?

O Ja
O Ja

O Nee
O Nee

(zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de precieze band) ................................................................................................................................................................
Of een naaste geassocieerde van de Uiteindelijke Begunstigde?

O Ja

O Nee

(zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de associatie) .....................................................................................................................................................................
Exacte benaming van het mandaat/de functie .........................................................................................................................................................................................
Datum van indiensttreding ......................................................................... Datum van beëindiging van de functie ..........................................................................

Naam en voornaam van de persoon ..........................................................................................................................................................................................................
Gaat het om de Uiteindelijke Begunstigde
Of om een van zijn directe familieleden?

O Ja
O Ja

O Nee
O Nee

(zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de precieze band) ................................................................................................................................................................
Of een naaste geassocieerde van de Uiteindelijke Begunstigde?

O Ja

O Nee

(zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de associatie) .....................................................................................................................................................................
Exacte benaming van het mandaat/de functie .........................................................................................................................................................................................
Datum van indiensttreding ......................................................................... Datum van beëindiging van de functie ..........................................................................
10 - Voor Belgische inwoners gaat het om het rijksregisternummer. Raadpleeg voor niet-inwoners de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/
tinByCountry.html?locale=nl) of de OESO (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/) of neem contact op met de
belastingadministratie in het land van uw fiscale woonplaats.
11 - Zoals beschreven in bijgevoegde bijlage 2. Bij een bevestigend antwoord vult u sectie 2.2. hierna in.
12 - Voor een definitie van 'US Person', zie bijlage 3.
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2.3. verklaart (verklaren) dat op ......../......../............. de vennootschap of een (of meer) aandeelhouder(s)
van meer dan 25% een beursgenoteerde vennootschap is (zijn):
Officiële handelsnaam ....................................................................................................................................................................................................................................
Adres van de maatschappelijke zetel
Straat ............................................................................................................................................................................................................... Nr ..................... Bus ................
Postcode ........................... Gemeente .............................................................................................. Land ..................................................................................................
Beurs van de notering .....................................................................................................................................................................................................................................

Officiële handelsnaam ....................................................................................................................................................................................................................................
Adres van de maatschappelijke zetel
Straat ............................................................................................................................................................................................................... Nr ..................... Bus ................
Postcode ........................... Gemeente .............................................................................................. Land ..................................................................................................
Beurs van de notering .....................................................................................................................................................................................................................................

$$

3. Verdragsverklaring – US Treaty Statement

Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van een verlaagd tarief van Amerikaanse roerende voorheffing op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen België en de Verenigde Staten, gelieve de verklaring hieronder aan te vinken, alsook
het toepasselijke vakje. Zoniet zal de vennootschap onderworpen zijn aan het maximaal tarief. Raadpleeg voor meer informatie onze
'Verklarende nota betreffende de Verdragsverklaring – Treaty Statement' in het ‘Document center’ onder 'Fiscale attesten'.
O We confirm that the account holder meets all provisions of the Double Taxation Convention between Belgium and the United States of America
(“Double Taxation Convention”) that are necessary to claim a reduced rate of withholding, including any limitation on benefits provisions, and
derives the income within the meaning of section 894 of the US Internal Revenue Code, and the relevant implementing regulations thereunder,
as the beneficial owner.
Wij bevestigen dat de rekeninghouder voldoet aan alle bepalingen van de overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en de Verenigde Staten van Amerika ('Dubbelbelastingverdrag') die nodig zijn om aanspraak te maken op een verlaagd tarief van roerende voorheffing, met inbegrip
van de bepalingen inzake de beperking van verdragsvoordelen, en de inkomsten in de zin van artikel 894 van het Amerikaans fiscaal wetboek ('Internal
Revenue Code'), en de uitvoeringsbepalingen daarvan, ontvangt in de hoedanigheid van uiteindelijke begunstigde.
Particularly, the account holder meets the conditions of one of the following tests contained in the limitation on benefits provision that is included
in the Double Taxation Convention (check only one)
In het bijzonder voldoet de rekeninghouder aan de voorwaarden van een van de volgende tests zoals opgenomen in de bepaling over de 'beperking van
voordelen' in het Dubbelbelastingverdragkruis slechts één hokje aan):
O Government / Regering
O Tax exempt pension trust or pension fund /Fiscaal vrijgesteld(e) pensioentrust of -fonds
O Other tax exempt organization / Andere fiscaal vrijgestelde organisatie
O Publicly traded corporation / Beursgenoteerde vennootschap
O Subsidiary of a publicly traded corporation / Dochteronderneming van een beursgenoteerde vennootschap
O Company that meets the ownership and base erosion test / Vennootschap die voldoet aan de bezits- en belastinggrondslaguithollingstest
O Company that meets the derivative benefits test / Vennootschap die voldoet aan de afgeleide voordelen-test
O Company with an item of income that meets active trade or business test / Vennootschap met een inkomensbestanddeel dat voldoet aan de
actieve handels-of bedrijfsactiviteitstest
O Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received/Gunstige discretionaire beslissing door de bevoegde
Amerikaanse autoriteit ontvangen
O Other (specify article and paragraph of the Double Taxation Convention) / Ander (artikel en paragraaf van het Dubbelbelastingverdrag vermelden:
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4. Verklaringen door de vertegenwoordigers

$$

US Persons13 :
Wij verklaren dat noch de vennootschap-rekeninghouder, noch haar Uiteindelijke Begunstigden US Persons zijn.
Aan Keytrade Bank meegedeelde informatie:
Wij verklaren:
• De inlichtingen die bij het openen van de bankrelatie in dit document en de bijlagen werden gegeven, zijn correct, up-to-date en volledig.
• De tegoeden die op de rekening worden geplaatst, zijn niet van illegale oorsprong en worden niet gebruikt voor het witwassen van geld of de
financiering van terrorisme, nu en in de toekomst.
• Wij verbinden ons ertoe onherroepelijk elke wijziging in de verstrekte informatie over de vennootschap en elke verandering in de lijst van
Uiteindelijke Begunstigden, inclusief elke verandering in hun statuut, schriftelijk en onmiddellijk aan de bank te melden.
• Wij verklaren voor eigen rekening van de vennootschap te handelen en zo niet melden wij aan Keytrade Bank de identiteit van de derden voor
wie wij handelen.
Communicatiekanalen:
We wensen de informatie die Keytrade Bank wettelijk verplicht is ons te verstrekken14 of die zij nuttig acht in het kader van onze relatie, te ontvangen
via e-mail, via de transactiesite, via de website www.keytradebank.be of naar keuze van Keytrade Bank via elk ander geschikt communicatiemiddel
op afstand.
Orders betreffende financiële instrumenten:
We zijn aansprakelijk voor en aanvaarden alle risico's verbonden aan orders betreffende financiële instrumenten, doorgegeven aan Keytrade Bank
in onze naam en voor onze rekening, met dien verstande dat Keytrade Bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de geschiktheid van haar
beleggingsbeslissingen en voor de financiële gevolgen van de orders.
Bescherming van de persoonsgegevens:
• We hebben het Privacybeleid op www.keytradebank.be gelezen en begrepen. Dat beleid beschrijft de manier waarop Keytrade Bank, als
verwerkingsverantwoordelijke, de bij het openen van de rekening of tijdens de bankrelatie verkregen persoonsgegevens verzamelt, opslaat,
verwerkt en meedeelt, en geeft aan welke rechten we hebben met betrekking tot onze persoonsgegevens (met inbegrip van ons recht van
inzage, op rectificatie en van bezwaar) en hoe we ze kunnen laten gelden.
• We hebben op elk moment het recht om ons kosteloos te verzetten tegen elk gebruik van onze persoonsgegevens voor commerciële
prospectiedoeleinden en/of het versturen van reclameboodschappen via elektronische weg (e-mail en sms), door een e-mail te versturen
naar legal@keytradebank.com, of door een brief te versturen naar het Legal Department op het adres van Keytrade Bank, of via de
Transactiesite>Voorkeuren>Communicatie.
• Telefoongesprekken met Keytrade Bank worden door Keytrade Bank opgenomen zoals bepaald in het artikel «Opname van communicatie
en telefoongesprekken» in de Algemene voorwaarden, voor reglementaire en bewijsdoeleinden (onder meer – maar niet uitsluitend – ten
aanzien van de ondergetekenden, de toezichthoudende en/of gerechtelijke instanties). Deze opnames worden bewaard zolang dat nodig is in
het kader van de nagestreefde doeleinden.
• Overeenkomstig de wet van 16 december 2015 tot omzetting in het Belgische recht van de Common Reporting Standard en het
intergouvernementeel akkoord met de Verenigde Staten over de toepassing van de FATCA, kan Keytrade Bank de gegevens in dit document
en de informatie over de rekeningen van de vennootschap meedelen aan de Belgische autoriteiten en ze uitwisselen met de autoriteiten in
andere landen waarin de vennootschap/Uiteindelijke Begunstigde(n) fiscale inwoner(s) is (zijn).
Wij verklaren dat we van iedere Uiteindelijke Begunstigde toestemming hebben gekregen om hun persoonsgegevens zoals vermeld bij rubriek 2
hierboven te verzamelen, te verwerken en mee te delen, en we hebben iedere Uiteindelijke Begunstigde op de hoogte gebracht van hun recht op
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, namelijk een recht van inzage, op rectificatie en van bezwaar dat ze kunnen uitoefenen overeenkomstig het artikel 'Persoonlijke levenssfeer – geheimhoudingsplicht' van de Algemene voorwaarden.
Franse depositogarantiestelsel (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution – FGDR):
Wij erkennen de bijlage bij de Algemene voorwaarden 'Algemene informatie over de depositobescherming' te hebben ontvangen.
Contractuele documenten:
We verklaren kennis genomen te hebben van de volgende documenten, die op elk moment beschikbaar zijn op www.keytradebank.be of op de
transactiesite, ze te hebben begrepen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden:
• de Algemene voorwaarden, de documenten Tarieven, Interesten, Wisselkoersen en Aanbod van betalingsproducten en -diensten;
• de gebruiksvoorwaarden van de website www.keytradebank.be alsook het Privacybeleid , op ieder ogenblik beschikbaar op www.keytradebank.be;
• de essentiële spaardersinformatie over de Spaarrekening Azur en het volledige reglement van Keytrade Bank over die rekening.
Deze documenten worden per e-mail verstuurd bij het openen van de rekening en zijn op verzoek ook gratis beschikbaar bij Keytrade Bank.

13 - Voor een definitie van 'US Person', zie bijlage 3.
14 - Ondergetekende erkent ervan op de hoogte te zijn gebracht dat de geldende regelgeving hem in bepaalde gevallen de mogelijkheid geeft om bepaalde informatie op papier of
een andere drager te ontvangen. Door haar hoedanigheid van internetbank geeft Keytrade Bank in haar beleid voorrang aan andere communicatiekanalen dan papier en gaat
ze enkel een contractuele relatie aan met cliënten die deze communicatiekanalen aanvaarden. Door aan Keytrade Bank te vragen een rekening te openen, verklaart ondergetekende zich akkoord met dat beleid.
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5. Toe te voegen documenten

$$

De volgende documenten moeten bij dit ingevulde en ondertekende document worden gevoegd:
• de recentste gecoördineerde statuten of de geactualiseerde statuten die ter griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd of gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; EN
• de recentste publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de benoeming van de bestuurders of elk ander document waarmee hun hoedanigheid van bestuurder kan worden vastgesteld (zoals elke publicatie in het Belgisch Staatsblad die gewag maakt van deze personen als bestuurders
of de bij de Nationale Bank van België ingediende jaarrekening); EN
• de recentste publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de vertegenwoordiger(s) van de
vennootschap waarin deze wordt(worden) gemachtigd om alleen de rekening(en) van de vennootschap te beheren (akte tot benoeming van de
gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beslissing van de raad van bestuur ...) of elk ander document zoals een volmacht van een bevoegd orgaan
van de vennootschap ten gunste van de vertegenwoordiger(s) dat hem (hen) toelaat om de rekening(en) van de vennootschap alleen te beheren; EN
• een kopie van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs van iedere vertegenwoordiger van de vennootschap en van iedere Uiteindelijke
Begunstigde.
De kopie (recto verso, zwart-wit, A4-formaat) moet leesbaar zijn en de foto duidelijk en herkenbaar.
Het identiteitsbewijs mag niet vervallen zijn.
• een adresbewijs van de wettelijke/fiscale woonplaats voor iedere vertegenwoordiger en Uiteindelijke Begunstigde als ze buiten België is gelegen: een
officieel verblijfsdocument. Dat document moet:
• afgeleverd zijn door een overheidsinstantie van het land van de woonplaats (bv. ambassade, consulaat, gemeente enz.);
• in het Engels, Nederlands of Frans zijn opgesteld;
• het adres vermelden; EN
• een kopie van de aanwezigheidslijst van de laatste algemene vergadering en/of van het aandeelhoudersregister (voor aandeelhouders met meer
dan 25% van de aandelen);
• elk document waaruit blijkt dat een of meer Uiteindelijke Begunstigden meer dan 25% van de stemrechten in de vennootschap aanhouden;
• indien van toepassing, elk document waaruit blijkt dat een of meer Uiteindelijke Begunstigden via andere middelen controle op de vennootschap
uitoefenen;
• een ingevuld en ondertekend W-8BEN-E als:
• de vennootschap een financiële instelling is en in dit document geen GIIN heeft vermeld, of
• een of meer Uiteindelijke Begunstigden een US Person zijn.
Dat formulier kan worden gedownload op de site https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
• een ingevuld en ondertekend ‘Know Your Customer’-formulier.
De adressen en handtekeningen op de rekeningopening moeten overeenkomen met de adressen en handtekeningen op de identiteitsbewijzen.

HEBT U ALLE VRAGEN BEANTWOORD EN ALLE BIJLAGEN TOEGEVOEGD?
Uw aanvraag kan maar snel worden behandeld als uw dossier volledig is.

Onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvraag tot het openen van de bankrelatie door Keytrade Bank ontvangt elke vertegenwoordiger die nog
geen toegang heeft tot de transactiesite van Keytrade Bank (Keytrade ID, HardKey, SoftKey) in de dagen na de ontvangst van het ingevulde document en
alle gevraagde toe te voegen documenten:
• een brief met zijn gebruikersnaam/logon op het adres van de wettelijke woonplaats zoals vermeld in dit document;
• om veiligheidsredenen een tweede brief op hetzelfde adres, met daarin de authenticatiewijze die hij/zij hierna selecteert:
Stuur het ingevulde en ondertekende document samen met de gevraagde toe te voegen documenten uitsluitend per post terug naar het volgende adres:
Keytrade Bank, Vorstlaan 100, 1170 Brussel
Als u een PROMOTIECODE hebt, vul ze dan hier in:
Plaats en datum ....................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening vertegenwoordiger 1 (conform het identiteitsbewijs)

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

Handtekening vertegenwoordiger 2 (conform het identiteitsbewijs)

Vennootschap
Aanvraag tot het openen van een bankrelatie
voor vennootschappen naar Belgisch recht die voor eigen rekening handelen - pagina 9

Bijlage 1: Verklarende nota over de verklaring betreffende de identiteit van
de Uiteindelijke Begunstigde(n) van een vennootschap

$$

1. WAAROM MOETEN DE BANKEN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) IDENTIFICEREN?
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme verplicht de banken om de Uiteindelijke Begunstigden van hun clienten-vennootschappen te identificeren.

2. WIE MOET ALS EEN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE WORDEN BESCHOUWD?
De Uiteindelijke Begunstigde(n) is (zijn) altijd (een) natuurlijke persoon (personen). De identificatie gebeurt in drie stappen: Stappen 1 en 2 moeten in alle gevallen worden gevolgd en stap 3 alleen als geen enkele Uiteindelijke Begunstigde is geïdentificeerd volgens stap 1 en 2.
Stap 1.
Identificatie van natuurlijke personen die minstens 25% van de aandelen in de vennootschap bezitten en / of ten minste 25% van de stemrechten
uitoefenen op de algemene vergadering van de vennootschap. Het bezit kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn: het is onrechtstreeks wanneer
de aandeelhouders / stemgerechtigden van een vennootschap zelf één of meerdere vennootschappen zijn. In dit geval zal het nodig zijn om
verder te onderzoeken wie de Uiteindelijke Begunstigden-natuurlijke personen zijn. Het zijn deze natuurlijke personen die als Uiteindelijke
Begunstigde moeten worden vermeld, zonder rekening te houden met de "tussenstappen". In dit geval moet een organigram dat deze structuur
illustreert, aan de aanvraag voor het openen van een rekening worden toegevoegd.
Stap 2.
Identificatie van de natuurlijke persoon (personen) die controle uitoefent (uitoefenen) over deze vennootschap via andere middelen, zoals
bijvoorbeeld op basis van een aandeelhoudersovereenkomst, een andere overeenkomst of een clausule in de statuten (die hen bijvoorbeeld de
bevoegdheid geven om de meerderheid van de leden van de raad van bestuur te benoemen of te ontslaan). Bewijs van deze controle via andere
middelen moet in dit geval worden toegevoegd aan de aanvraag voor het openen van een rekening.
Stap 3.
Identificatie van de natuurlijke persoon (personen) die de functie van chief executive officer bekleden, maar alleen nadat geen natuurlijke persoon
geïdentificeerd kon worden op basis van stap 1 of 2.

3. SPECIFIEK GEVAL: BEURSGENOTEERDE VENNOOTSCHAP
3.1. De vennootschap is beursgenoteerd: in dit geval moet de beursgenoteerde vennootschap-eigenaar worden vermeld als Uiteindelijke
Begunstigde.
3.2. De vennootschap is niet beursgenoteerd maar is eigendom van een beursgenoteerde vennootschap (die meer dan 25% van de aandelen /
stemmen bezit): het is de laatstgenoemde vennootschap die moet worden vermeld als Uiteindelijke Begunstigde.

4. WANNEER MOET DE VENNOOTSCHAP HAAR UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN MEEDELEN?
De vennootschap is wettelijk verplicht om haar Uiteindelijke Begunstigden te vermelden zowel bij aanvang van de bankrelatie als op later verzoek
in het kader van de actualisering van de informatie. De vennootschap verbindt zich ertoe om de Bank onmiddellijk elke wijzinging in dit verband
mee te delen.

Bijlage 2: Verklarende nota betreffende Politiek Prominente Personen

$$

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN ZIJN:
- Natuurlijke personen die een belangrijk openbaar ambt bekleden of hebben bekleed in de loop van de laatste twaalf maanden.
Die categorie omvat de volgende personen:
• staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
• parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
• leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
• leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven en andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen verder beroep
mogelijk is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
• leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
• ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten ;
• leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven;
• bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale
organisatie.
- Directe familieleden van die personen zoals:
• de echtgeno(o)t(e);
• een partner die naar het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgeno(o)t(e) wordt aangemerkt (bijvoorbeeld de wettelijk samenwonende
partner);
• de kinderen en hun echtgenoten of partners;
• de ouders.
- Of de personen die naaste geassocieerden zijn van deze personen, namelijk:
• elke natuurlijke persoon die met een politiek prominente persoon de gezamenlijke Uiteindelijke Begunstigden zijn van juridische entiteiten of
constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
• elke natuurlijke persoon die enige Uiteindelijke Begunstigde is van een rechtspersoon of juridische constructie waarvan geweten is dat deze in
feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon.
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Bijlage 3: Definities

$$

1. ACTIEVE NFE

Elke NFE die aan één van volgende criteria beantwoordt:
- er een activiteit op nahoudt waarbij minder dan de helft van de bruto-inkomsten bestaat uit financiële opbrengsten en minder dan de helft van
de activa bestaan uit financiële vaste of vlottende activa,
- een VZW,
- een holding vennootschap binnen een niet-financiële groep,
- een start-up,
- een vennootschap in liquidatie of reorganisatie,
- treasury center van een niet-financiële groep.

2. BELEGGINGSENTITEIT

Onder ‘beleggingsentiteit’ wordt verstaan iedere entiteit:
(a) met als voornaamste bedrijfsactiviteit het voor of namens een cliënt uitvoeren van een of meer van de volgende activiteiten of transacties:
i. handel in geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositobewijzen, derivaten enz.), vreemde valuta’s, wisselkoersen, rentepercentage- en
indexinstrumenten, overdraagbare effecten of goederentermijnhandel;
ii. individueel of collectief portefeuillebeheer; of
iii. andere vormen van het beleggen, administreren of beheren van financiële activa of geld ten behoeve van derden; of
(b) met een bruto-inkomen dat hoofdzakelijk is toe te rekenen aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële activa, indien de entiteit wordt
beheerd door een andere entiteit die een instelling is die deposito’s neemt, een bewaarinstelling, een omschreven verzekeringsmaatschappij of een
beleggingsentiteit omschreven in alinea a) hierboven.
Een entiteit wordt beschouwd als een entiteit met als voornaamste bedrijfsactiviteit het uitvoeren van een of meer van de in deze paragraaf, alinea a)
omschreven activiteiten, of de bruto-inkomsten van een entiteit zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële
activa voor de in deze paragraaf, alinea b) bedoelde doelen, indien de bruto-inkomsten van de entiteit die verband houden met deze activiteiten
gelijk zijn aan of groter zijn dan 50% van de bruto-inkomsten van de entiteit gedurende:
• de periode van drie jaar die eindigt op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de vaststelling geschiedt; of
• de bestaansperiode van de entiteit, indien deze korter is dan drie jaar.

3. BEWAARINSTELLING

Onder ‘bewaarinstelling’ wordt verstaan iedere entiteit die voor rekening van derden financiële activa in bewaring houdt als een wezenlijk deel van
haar bedrijfsactiviteiten. Een instelling houdt financiële activa voor rekening van derden als wezenlijk deel van haar bedrijfsactiviteiten, wanneer haar
bruto-inkomsten die verband houden met het houden van financiële activa en het verlenen van de bijbehorende financiële diensten gelijk zijn aan
of groter zijn dan 20% van de bruto-inkomsten van de entiteit gedurende:
• de periode van drie jaar die eindigt op 31 december (of de laatste dag van een boekjaar indien dat niet gelijk loopt met het kalenderjaar) voorafgaand aan het jaar waarin de vaststelling geschiedt of
• de bestaansperiode van de entiteit, indien deze korter is dan drie jaar.

4. CRS

De Common Reporting Standard (CRS) is een door de OESO voorgestelde regelgeving, die tot doel heeft een automatisch systeem voor informatie-uitwisseling te ontwikkelen om te zorgen voor meer fiscale transparantie. De CRS is door de Europese Unie goedgekeurd via de richtlijn betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (Richtlijn 2014/107/EU), bekend als «DAC 2». Deze richtlijn is in
België omgezet door de wet van 16 december 2015.

5. FINANCIËLE ACTIVA

Onder ‘financiële activa’ wordt verstaan effecten (bijvoorbeeld een aandeel in een vennootschap; een partnerschap of een uiteindelijk belang in
een breed opgezet of een beursgenoteerd samenwerkingsverband (partnership), of een trust; een andere obligatie of een ander schuldbewijs),
een partnerschapsbelang, commodity, swap (bijvoorbeeld renteswaps, valutaswaps, basisswaps, interest rate caps, interest rate floors, commodity
swaps, equity swaps, equity index swaps en soortgelijke overeenkomsten), een verzekeringsovereenkomst of lijfrenteverzekering of ieder belang
(inclusief een termijncontract of optie) in een effect, commodity, swap, verzekeringsovereenkomst of lijfrenteverzekering.

6. FINANCIËLE INSTELLING

Onder ‘financiële instelling’ wordt verstaan iedere persoon die een activiteit uitoefent als bewaarinstelling, instelling die deposito’s neemt, beleggingsentiteit, omschreven verzekeringsmaatschappij.

7. GIIN

Het GIIN of ‘Global Intermediary Identification Number’ is enkel vereist voor vennootschappen die een dergelijk nummer van de Amerikaanse
elastingdiensten hebben ontvangen. Als de vennootschap een financiële instelling is en geen GIIN meedeelt, moet ze een W-8BEN-E invullen om
haar statuut volgens FATCA te bevestigen en aan Keytrade Bank te bezorgen (u vindt het formulier op https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf

8. INSTELLING DIE DEPOSITO’S NEEMT

Onder ‘instelling die deposito’s neemt’ wordt verstaan iedere entiteit die deposito’s aanvaardt in het kader van de normale uitoefe- ning van een
bankbedrijf of van een daarmee vergelijkbaar bedrijf.

9. NFE / NFFE

Onder « Non Financial (Foreign) Entity » wordt verstaan een entitieit die geen financiële instelling is.
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10. OMSCHREVEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Onder ‘omschreven verzekeringsmaatschappij’ wordt verstaan elke verzekeringsmaatschappij (of de houdstermaatschappij van een verzekeringsmaatschappij) die een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering aanbiedt of verplicht is tot het betalen van uitkeringen uit hoofde van een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering.

11. PASSIEVE NFE

Elke NFE die die geen actieve NFE is.

12. US PERSON

De term ‘US Person’ moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en de vennootschap (vertegenwoordigt
door haar vertegenwoordigers) draagt de volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of zij en/of één van haar Uiteindelijke Begunstigden al dan
niet een US Person is. Bij twijfel moet de vennootschap contact opnemen met een gespecialiseerde belastingadviseur. Als de vennootschap en/of
één van haar Uiteindelijke Begunstigden in de loop van de bankrelatie US Person wordt, moet Keytrade Bank meteen worden ingelicht. Als Keytrade
Bank niet tijdig wordt geïnformeerd, is de vennootschap aansprakelijk voor alle schade die daar eventueel uit voortvloeit. Als de vennootschap en/
of haar Uiteindelijke Begunstigden US Person aanwijzingen vertoont/vertonen, moet zij aan Keytrade Bank, naar gelang het geval, een W-8 of W-9
formulier bezorgen om haar statuut van US Person te bevestigen of te ontkrachten. Als de documentatie het statuut van US Person bevestigt of als
de vennootschap de vereiste documentatie niet meedeelt, behoudt Keytrade Bank zich het recht voor om de rekeningopening te weigeren of om
de bankrelatie met de vennootschap te beëindigen want ten gevolge van de Amerikaanse fiscale reglementering kan Keytrade Bank geen diensten
verlenen aan US Persons of niet-US-vennootschappen met Uiteindelijke Begunstigden die US Persons zijn.

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

Réservé à Keytrade Bank:
JE:...........................................................................

Know Your Customer - rechtspersoon
WAAROM WIL UW VENNOOTSCHAP CLIËNT WORDEN BIJ KEYTRADE BANK?
(meerdere opties mogelijk)

Overschrijvingen ?

O JA

O NEE

Als er meer dan vijf maal per maand geld vanuit een land buiten de EU wordt overgeschreven naar de rekeningen van de vennootschap of van de
rekeningen van de vennootschap naar een land buiten de EU, gelieve dan een indicatie te geven van:
het bedrag ....................................................................................... de frequentie ....................................................................................................................................
Vermeld de betrokken landen: ………………………………................................................................................…..............................................................................................
Vermeld hierna de tegenpartijen als ze bekend zijn :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Opvragingen en deposito's in cash?

O JA

O NEE

Als u van plan bent om op de rekeningen van de vennootschap cash op te vragen of te storten voor meer dan 1.000 euro per maand, kunt u dan
een indicatie geven van
 voor de opvragingen
het bedrag ....................................................................................... de frequentie ....................................................................................................................................
de bestemming: ………………………………..............................................................................................................................…..........................................................................
 voor de deposito's
het bedrag ....................................................................................... de frequentie ...................................................................................................................................
de herkomst ………………………………...........................................................................................................................…....................................................................................

Sparen: O JA

O NEE

Als uw vennootschap van plan is om meer dan 100.000 euro te sparen, hoe zal dat spaartegoed dan hoofdzakelijk worden opgebouwd?
O Overschrijvingen vanaf een andere rekening op naam van de vennootschap: geografische herkomst : .............................................................................................
O Overige, verduidelijk: ..................................................................................................................................................................................................................................
geografische herkomst : ..............................................................................................................................................................................................................................

Beurstransacties (verkoop, aankoop van financiële instrumenten ...):
Overige?

O JA

O NEE

verduidelijk: ...................................................................................................................................................................................................................................

WELK BEDRAG DENKT U OP DE REKENINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE HOUDEN?
O Minder dan 5.000 euro
O Tussen 5.000 en 50.000 euro
O Tussen 50.000 en 150.000 euro
O Tussen 150.000 en 500.000 euro

Know Your Customer - rechtspersoon
WAARVAN ZIJN DE GECREDITEERDE BEDRAGEN OP DE REKENINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP HOOFDZAKELIJK AFKOMSTIG?
1) Inkomsten uit de beroepsactiviteiten van de vennootschap:
O Betaling van facturen
geografische herkomst:

O EU

O Niet-EU

O Inbreng van kapitaal
geografische herkomst:

O EU

O Niet-EU

O Overige, verduidelijk:: ..................................................................................................................................................................................................................................
geografische herkomst:
O EU
O Niet-EU
2) Inkomsten die niet rechtstreeks afkomstig zijn van de beroepsactiviteiten van de vennootschap
O Sparen
geografische herkomst:

O EU

O Niet-EU

O Beurstransacties (verkoop van financiële instrumenten ...):
geografische herkomst:
O EU
O Niet-EU
O Verkoop van een onroerend goed:
geografische herkomst:
O EU

O Niet-EU

O Verkoop van een roerend goed:
geografische herkomst:
O EU

O Niet-EU

O Huurgelden
geografische herkomst:

O Niet-EU

O EU

O Overige, verduidelijk : .................................................................................................................................................................................................................................
geografische herkomst:
O EU
O Niet-EU

WAT IS DE OMZET VAN UW VENNOOTSCHAP?
O Minder dan 50.000 euro
O Tussen 50.000 en 300.000 euro
O Tussen 300.000 en 1.000.000 eur
O Meer dan 1.000.000 euro

WIE IS UW HOOFDBANK?
............................................................................................................................................................................................................................
Gedaan te .......................................................................................................................................................................... op ..............................................................................

handtekening

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

Lijst van bedrijfssectoren en vrij beroepen
Codes voor bedrijfssectoren:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Landbouw, jacht en bosbouw
Winning van delfstoffen
Industrie
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Bouwnijverheid
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
Vervoer en opslag
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Informatie en communicatie
Financiële activiteiten en verzekeringen
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

14

Administratieve en ondersteunende diensten

15
16
17
18
19
20

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Kunst, amusement en recreatie
Overige diensten
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

21

Extraterritoriale organisaties en lichamen.

Codes voor Vrij beroepen:
47730
66191
66210
66220
68311
68312
69101
69102
69103

Apotheken
Agenten en makelaars in bankdiensten
Risicoanalisten en schadetaxateurs
Verzekeringsagenten en -makelaars
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Activiteiten van advocaten
Activiteiten van notarissen
Activiteiten van deurwaarders

69201

Accountants en belastingconsulenten

69202
69203
71111
71112

Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Bedrijfsrevisoren
Bouwarchitecten
Interieurarchitecten

71113

Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten

71122
74300
75000
86210
86220

Landmeters
Vertalers en tolken
Veterinaire diensten
Huisartspraktijken
Praktijken van specialisten

86230

Tandartspraktijken

86904

Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

86905

Ambulante revalidatieactiviteiten

86906

Verpleegkundige activiteiten

86907

Activiteiten van vroedvrouwen

86909

Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.

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

