Eﬀecten transfer - Voorwaarden
Keytrade Bank betaalt tot € 2500 terug voor de kosten van uw eﬀectentransfer.

Hoe gaat u te werk?
� 1. Start de eﬀectentransfer bij de instelling die momenteel uw eﬀecten bewaart.

- U laat Keytrade Bank de opdracht voor u uitvoeren (onder voorbehoud van aanvaarding door uw ﬁnanciële instelling):
Gelieve het document Mandaat - Eﬀectentransfer in te vullen en te ondertekenen. Stuur ons dit document uitsluitend per post terug en voeg een lijst bij
met de te transfereren eﬀecten. (b.v. kopie van uw aandelenportefeuille)
U dient uw schrijven te richten aan :

Keytrade Bank:
Back Oﬃce Eﬀectentransfer
Vorstlaan 100 te 1170 Brussel

Opgelet : Het mandaat geldt niet voor eﬀecten die bewaard worden bij een niet-Europese ﬁnanciële instelling. Voor deze laatste dient uzelf de nodige
stappen te ondernemen. (zie hieronder)

- U onderneemt zelf de nodige stappen
Vraag uw ﬁnanciële instelling om contact op te nemen met onze Back Oﬃce.
Stuur aan onze Back Oﬃce uitsluitend per post een getypte lijst met de eﬀecten die u zal transfereren.
U dient uw schrijven te richten aan :

Keytrade Bank
Back Oﬃce Eﬀectentransfer
Vorstlaan 100 te 1170 Brussel

� 2. Stuur ons tijdens de 6 maanden, die volgen op de aanvangdatum van de eﬀectentransfer, een bewijs van de gemaakte kosten met
behulp van volgend document ‘Bewijs kosten eﬀectentransfer’. Bezorg ons eveneens een kopie van uw rekeninguittreksels als bewijs van
de gemaakte kosten.
- Het aanbod is enkel geldig voor volgende ﬁnanciële eﬀecten : aandelen, fondsen (behalve deze die een US ISIN code hebben of uitgegeven werden in
exotische deviezen), opties (enkel de ‘long’ posities en voor zover de overdracht ook een eﬀectenportefeuille bevat ter waarde van minimum € 5000),
warrants en trackers.
- De eﬀecten, die u overdraagt, moeten online verhandelbaar zijn via het platform van Keytrade Bank.
De kosten van een transfer voor eﬀecten, die niet online verhandelbaar zijn via Keytrade Bank, zullen niet terugbetaald worden. Keytrade Bank betaalt de
transfer kosten voor VVPR Strips niet meer terug.
- De minimumwaarde per lijn moet € 500, £ 350, $ 500, CHF 750, SEK 4500, DKK 3500, NOK 4000 of CAD 750 bedragen
- Dit aanbod geldt voor niet-professionele beleggers, d.w.z. voor particulieren, beleggingsclubs enrechtspersonen. Het aanbod is niet cumuleerbaar. Het
geldt één keer per kalenderjaar, per persoon en per rekening.
- Na opvolging van bovenstaande voorwaarden, wordt het bedrag van de kosten tot maximum € 2500 op uw eﬀectenrekening van Keytrade Bank
gestort.

De documenten ‘Mandaat – Eﬀectentransfer’ en ‘Bewijs kosten eﬀectentransfer’ zijn beschikbaar in het Document Centre van onze site www.keytradebank.be.
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Keytrade Bank behoudt zich het recht voor met deze promotie te stoppen of de voorwaarden van deze promotie te wijzigen. Desgevallend zullen enkel de reeds lopende en
aangemelde transferten van dit aanbod kunnen genieten.

