Transfer tussen Bolero-rekeningen of
van een Bolero-rekening naar een
KBC/KBC Brussels of CBC-rekening
Gegevens van de opdrachtgevende Bolero-rekening
Bolero-rekeningnummer*:
Op naam van:

Gegevens van de begunstigde Bolero- of KBC/KBC Brussels/CBC-rekening
Bolero-rekeningnummer*:

			

Op naam van:
of
Rekeningn° effectenrekening KBC/KBC Brussels/CBC:

-

-

-

Op naam van:
* Uw 7-cijferig klantennummer/rekeningnummer/user-ID bij Bolero.

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
			

			

B E

–

–

–

op naam van :

		
vreemde valuta mogen omgewisseld worden naar euro.
		
vreemde valuta hoeven niet omgewisseld te worden naar euro, het is een multideviezenrekening.
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BTW BE 0462.920.226
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RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142

BIC KREDBE BB

Een onderneming van de KBC-groep

Belangrijk om te weten!
•

Gelieve een geldige kopie van de identiteitskaart van beide rekeninghouders toe te voegen. Uw transferaanvraag zal niet
behandeld worden als u geen geldige kopie van de identiteitskaart bij dit formulier voegt.

•

Bolero transfereert enkel beschikbare effecten. Als een deel van de effecten die u wenst te transfereren, niet beschikbaar
zijn door een openstaand order, zal geen enkel effect getransfereerd worden. Gelieve dus eerst die openstaande orders te
annuleren of enkel een transfer aan te vragen voor beschikbare effecten.

•

Rechten en coupons kunnen niet getransfereerd worden.

•

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

•

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.

•

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

•

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

•

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

•

Als u effecten wilt transfereren van een rechtspersoon naar een rekening van een natuurlijke persoon, is dit document niet
voldoende.
•

Bij een terugbetaling van een schuld van de rechtspersoon, gelieve een kopie van de balans met het bedrag van
de schuld bij te voegen.

•

Bij een onttrekking aan de reserves in het kader van een liquidatie, gelieve het verslag van de algemene/
buitengewone algemene vergadering toe te voegen.

•

Bij een volledige ontbinding en vereffening van de rechtspersoon, gelieve het verslag van de vereffening of de
publicatie in het Staatsblad toe te voegen.

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

Plaats

Datum

–

–

Handtekening klant/rekeninghouder		
Handtekening klant/rekeninghouder**

* Als de titularis van de Bolero-rekening niet overeenkomt met de titularis van de begunstigde rekening, is er een wijziging van begunstigde.
Bijvoorbeeld: u transfereert effecten van een rekening met 1 titularis naar een gemeenschappelijke rekening.
** Enkel in te vullen bij een gemeenschappelijke rekening.
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Transfer tussen Bolero-rekeningen of
van een Bolero-rekening naar een
KBC/KBC Brussels of CBC-rekening
Aantal

Naam effect

Zo volledig mogelijk, met ISIN-code of tickersymbool

Huidige
waarde

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

Bezorg ons dit formulier terug:
per e-mail
Stuur het volledig ingevulde en gehandtekende
document ingescand naar administratie@bolero.be

Vragen bij uw transfer?
Onze collega’s zijn elke beurswerkdag voor u beschikbaar van 8 tot 22 uur.
Tel: 02 303 33 00 - E-mail: administratie@bolero.be
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Transfer tussen Bolero-rekeningen of van
een Bolero-rekening naar een
KBC/KBC Brussels of CBC-rekening
Gelieve, om veiligheidsredenen, een kopie van de meest recente identiteitskaart van elke rekeninghouder toe te voegen. Uw aanvraag zal
niet behandeld worden, als we niet over een geldige kopie identiteitskaart van elke rekeninghouder beschikken.

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*.

Deze transactie kan gevolgen hebben voor de taks op effectenrekeningen. Meer informatie kunt u terugvinden op
www.bolero.be/effectentaks. U hebt kennis genomen van de informatie betreffende de effectentaks die toegankelijk is voor
het publiek op de volgende websites: Belgisch Staatsblad/MyFin, www.kbc.be, www.bolero.be of beschikbaar bij KBC Bank
in hardcopy op eerste verzoek en u verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen.
Voor al de gevolgen die resulteren uit een nalatigheid in het verschaffen van informatie of toelichting, of mededelingen
van foutieve informatie of onjuiste of onvolledige verklaringen, bent u als klant exclusief verantwoordelijk, hetgeen in dit
opzicht de bank uitdrukkelijk ontlast van enige aansprakelijkheid en de bank ook toelaat om de effectentaks die mogelijk
toepasselijk zou zijn, bij mogelijke inning ervan door de fiscale overheid bij de bank als belastingschuldige, te debiteren
overeenkomstig art.I.32 ABV of een regresvordering t.a.v. u in te stellen

* Enkel in te vullen voor gemeenschappelijke rekeningen.
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