Transferformulier
Gegevens van de te transfereren effectenrekening en van uw andere
financiële instelling
Financiële instelling
Naam kantoor
Straat kantoor
Nummer

Bus

Postcode kantoor

Gemeente kantoor

Tel.
		 Uw effectenrekeningnummer bij deze bank
		 Op naam van
			
			

. 		

Ik wil bovenstaande effectenrekening afsluiten.

		

Ik wil bovenstaande effectenrekening en de cashrekening
B E
–
–
–
afsluiten en het resterende saldo overschrijven
naar het algemene rekeningnummer van Bolero BE77 4096 5474 0142 met de persoonlijke
gestructureerde mededeling van mijn Bolero-rekening:

Ik wil enkel de effecten op de achterzijde van dit formulier transfereren.
Persoonlijke gegevens bij Bolero
Klantennummer/effectenrekeningnummer bij Bolero*:
Ik verklaar dat deze transfer geen wijziging van begunstigde** met zich meebrengt.
Naam

Voornaam

Plaats

Datum

Handtekening klant/rekeninghouder		
Handtekening klant/rekeninghouder***
***Enkel als het een gemeenschappelijke rekening betreft.

* Uw 7-cijferig klantennummer/rekeningnummer/user-ID bij Bolero.
** Als de titularis van de te transfereren effectenrekening niet overeenkomt met de titularis van de Bolero-rekening, is er een wijziging van begunstigde.
Ingeval wijziging van begunstigde dient u de opdracht tot transfer ook te bevestigen aan uw financiële instelling.
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Transferformulier
Gegevens van de te transfereren effecten
Vul in de onderstaande tabel in welke effecten u wilt transfereren.
•

U kunt geen posities zonder waarde transfereren.

•

Als u portefeuilles van meerdere financiële instellingen overboekt, vul dan per bank/broker één
transferformulier in.

•

De transfer van effecten kan enige tijd duren. Tijdens de effectieve transfer kunt u de effecten
niet verkopen of optieposities sluiten, tenzij u effecten transfereert van KBC Bank naar Bolero.

•

De initiële aankoopprijs van de effecten kunt u doorgeven via info@bolero.be.

•

Bolero heeft het recht bepaalde effecten te weigeren, bv. omdat de handel erin opgeschort is.

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 toevoegen.
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Transferformulier

Kleef hier een kopie van de voorzijde
van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kopie van de achterzijde
van uw identiteitskaart.

Bezorg ons dit formulier terug:
ingescand per e-mail naar administratie@bolero.be
Wij nemen contact op met uw financiële instelling en zorgen voor de volledige transfer.
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.

Vragen bij uw transfer?
Elke werkdag beschikbaar van 8 tot 22u.
Tel: 02 303 33 00- E-mail: administratie@bolero.be
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