
Een onderneming van de KBC-groep
KBC Bank NV/SA - Bolero    Havenlaan 2 - 1080 Brussel - België
BTW BE 0462.920.226     RPR Brussel     IBAN BE77 4096 5474 0142     BIC KREDBE BB

Gegevens van de opdrachtgevende Bolero-rekening

Bolero-rekeningnummer*:     

Op naam van:   

Ik wil de volledige effectenportefeuille transfereren (cash en effecten).

Ik wil de volledige effectenportefeuille transfereren en de Bolero-rekening afsluiten. 

Ik wil enkel de effecten op de achterzijde van dit formulier transfereren.

Het saldo mag overgeschreven worden naar rekeningnummer

Transfer tussen twee 
Bolero-rekeningen

* Uw 7-cijferig klantennummer/rekeningnummer/user-ID bij Bolero.

Gegevens van de begunstigde Bolero-rekening

Bolero-rekeningnummer*:     

Op naam van:   

   

   B E  –  –  – 

   op naam van

   vreemde valuta mogen omgewisseld worden naar euro

   vreemde valuta hoeven niet omgewisseld te worden naar euro,  
   deze rekening is een multideviezenrekening
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Plaats   Datum  –  – 

Handtekening klant/rekeninghouder  Handtekening klant/rekeninghouder***

***Enkel als het een gemeenschappelijke rekening betreft.

Transfer tussen twee 
Bolero-rekeningen

Belangrijk om te weten! 

• Voor de effecten die u wenst te transfereren van de ene naar de andere Bolero-rekening mag geen order openstaan. 
Gelieve zelf uw openstaande orders vooraf te schrappen. 

• Als u effecten van een Bolero-rekening naar meerdere Bolero-rekeningen wilt overschrijven, vul dan voor elke 
rekening een apart transferformulier in.

• Rechten en coupons kunnen niet getransfereerd worden. 

• Als u een attest ter vermijding/vermindering van dubbele belasting ondertekend hebt, wordt dit niet mee 
getransfereerd naar de begunstigde Bolero-rekening. U moet voor elke rekening apart dit attest ondertekenen. 

• Wilt u uw dividenden in de munt van oorsprong, gelieve dit dan voor elke Bolero-rekening apart in te stellen via het 
instellingenmenu. 

• Bij een transfer van obligaties, moet u er rekening mee houden dat er roerende voorheffing afgehouden zal worden 
van de opdrachtgevende rekening.  

• Als u opties wilt transfereren, moet er eerst een optiecontract ondertekend zijn voor de begunstigde rekening. 

• Een transfer van effecten van de ene naar de andere Bolero-rekening kan enkele dagen in beslag nemen.

Ik verklaar dat deze transfer geen wijziging van begunstigde** met zich meebrengt.

** Als de titularis van de ene Bolero-rekening niet overeenkomt met de titularis van de andere Bolero-rekening, is er een wijziging van begunstigde. 
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Naam effect 
Zo volledig mogelijk, eventueel met ISIN-code (of tickersymbool)

Aantal Huidige waarde

Als u in deze tabel onvoldoende ruimte heeft, kunt u zelf een document, portefeuilleoverzicht of screenshot met aanduiding van de effecten toevoegen.

Vragen bij uw transfer?
Elke werkdag beschikbaar van 8 tot 22u.
Tel: 0800 628 16 - Buitenland: +32 3 283 29 81 - E-mail: administratie@bolero.be

Transfer tussen twee 
Bolero-rekeningen 

Bezorg ons dit formulier terug:

 per e-mail
 Stuur het volledig ingevulde en gehandtekende 

document ingescand naar administratie@bolero.be
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Kleef hier een kopie van de voorzijde  
van de identiteitskaart van de rekeninghouder.

Kleef hier een kopie van de voorzijde  
van de identiteitskaart van de mederekeninghouder in het geval van een gemeenschappelijke rekening.

Omwille van veiligheidsredenen, vragen wij u een kopie mee te sturen van uw meest recente identiteitskaart. 
Zo kunnen we uw aanvraag correct verwerken.

Transfer tussen 
twee Bolero-rekeningen


