
Ik/wij, ondergetekende(n)

Reden van afsluiting

Effecten

Cash

wens(en) de volgende Bolero-rekening af te sluiten: 

    Als u uw effecten wenst te verkopen, gelieve dan zelf online uw verkooporders door te geven.

   alle effecten op de rekening mogen getransfereerd worden naar rekeningnummer*

    –  – 

   op naam van

   ik/wij doe(n) onherroepelijk afstand van de volgende effecten**

   Centralisatie portefeuilles

   Stopt met beleggen

   Ontevreden over Bolero: reden

   Andere

     het saldo mag overgeschreven worden naar rekeningnummer

   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

Aanvraag tot afsluiting

* Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u effecten transfereert naar een andere bank/broker buiten KBC Groep, er transferkosten worden aangerekend.  
   Deze bedragen € 50 per lijn. Een transfer binnen  KBC Groep is gratis. 

** Om transferkosten te vermijden, kan er afstand gedaan worden van waardeloze effecten. Gelieve te vermelden van welke effecten u afstand wenst te doen.

Member of the KBC Group
KBC Bank NV/SA - Havenlaan 2 - 1080 Brussel - België
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB



Bezorg ons dit formulier terug:

 per post
 Stuur het volledig ingevulde en gehandtekende 

document onder omslag op naar:

 per e-mail
 administratie@bolero.be

 KBC Bank - Bolero - BOL
 Havenlaan 2
 1080 Brussel

Handtekening klant/rekeninghouder Handtekening van de mederekeninghouder*

*Enkel als het een gemeenschappelijke rekening betreft.

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*.

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

Telefoonnummer waarop u te bereiken bent indien nodig:

Member of the KBC Group
KBC Bank NV/SA - Havenlaan 2 - 1080 Brussel - België
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB


