TRANSFER VAN EEN EFFECTENREKENING
NAAR DEUTSCHE BANK
WAT MOET U DOEN ?
1. Vul het aanvraagdocument digitaal in.
2. P
 rint het uit en plaats uw handtekening en de datum op het document. In geval van meerdere titularissen
moet u alle volmachthouders laten tekenen.
3. Stuur het ingevulde document onder omslag (onnodig te frankeren) op naar :
Antwoordcode DA 852-678-3
Deutsche Bank
Dienst Effecten
Marnixlaan 13-15
1000 Brussel

WAT GEBEURT ER VERVOLGENS?
Zodra we het ondertekende document ontvangen, zorgen wij voor de verdere praktische afhandeling:
> we verifiëren de transferaanvraag,
> we doen het nodige bij de bank waar de te transfereren effecten zich momenteel bevinden,
> zodra de effectenrekening getransfereerd is, nemen we telefonisch contact met u op
(let op: gemiddeld neemt een transfer 4 tot 6 weken in beslag),
> we regelen een afspraak in uw Financial Center voor de terugbetaling van de kosten en de uitbetaling
van de premie.
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AANVRAAG TRANSFER VAN EEN EFFECTENREKENING
Ingevuld en ondertekend terugsturen naar Antwoordcode DA 852-678-3, Deutsche Bank, Dienst Effecten,
Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel (onnodig te frankeren).

1. UW GEGEVENS BIJ DEUTSCHE BANK
Naam:
Voornaam:
Straat:

Nr.:

Postcode:

Bus:

Gemeente:

E-mailadres:
Telefoonnr.:
Rekeningnr. bij Deutsche Bank:
Bent u een rechtspersoon?

JA

NEE

2. GEGEVENS VAN DE TE TRANSFEREREN EFFECTENREKENING EN VAN UW ANDERE BANK
Effectenrekeningnr.:
Naam van de begunstigde(n) van de effectenrekening:
Naam van de bank:
Naam van uw relatiebeheerder (facultatief):
Adres van uw bankkantoor
Straat:

Nr.:

Postcode:

Bus:

Gemeente:

Telefoonnr:

Fax:

De transfer van effecten brengt een wijziging van de begunstigde(n)* met zich mee:

JA

NEE

Door dit document te tekenen laat de opdrachtgever van de transfer toe dat zijn andere bank
Deutsche Bank informeert over het exacte adres van zijn agentschap.
3A. UW INSTRUCTIES BETREFFENDE DE TRANSFER
Met dit schrijven vraag ik de overdracht van de hierboven bij punt 2. vermelde effectenrekening:
 n dit voor alle effecten die op deze effectenrekening staan
E
(onnodig de tabel onder punt 3b in te vullen)

enkel voor de effecten in bijlage vermeld (gelieve de tabel onder punt 3b in te vullen)
Ik ben al cliënt bij Deutsche Bank en de te crediteren effectenrekening draagt het nummer
Ik ben al cliënt bij Deutsche Bank, maar beschik nog niet over een effectenrekening.
Ik wens een effectenrekening te openen en mijn effecten ernaar te transfereren.
Voorbehouden aan Deutsche Bank:

* Onder ‘wijziging van de begunstigde’ verstaan we dat de titularis van de te transfereren effectenrekening niet overeenstemt met de titularis van de effectenrekening
bij Deutsche Bank. Met andere woorden, een overdracht van effecten van een effectenrekening op naam van ‘dhr. en mevr.’ naar een effectenrekening bij Deutsche
Bank op naam van ‘dhr.’, bestaat uit een wijziging.
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AANVRAAG TRANSFER VAN EEN EFFECTENREKENING
3B. UW INSTRUCTIES BETREFFENDE DE GEDEELTELIJKE TRANSFER
Met dit schrijven vraag ik de overdracht van de hierboven bij punt 2. vermelde effectenrekening:
enkel voor de effecten in bijlage vermeld (gelieve onderstaande tabel in te vullen).

Nominaal bedrag /
Aantal

Volledige benaming effect

ISIN code
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AANVRAAG TRANSFER VAN EEN EFFECTENREKENING
4. TRANSFEREERT U FONDSEN*?
Bevinden er zich fondsen onder de effecten die u wenst over te brengen naar Deutsche Bank? Dan moet u
nagaan of u deze fondsen voor of na de onderstaande data aankocht:
- fondsen met Europees paspoort: 1 juli 2005
- fondsen zonder Europees paspoort: 1 juli 2008
> Voor fondsen die u na deze data aankocht, vragen wij u ons een kopie van het inschrijvingsbewijs,
komende van een financiële instelling, te bezorgen. Op dit bewijs moet staan wat de netto inventariswaarde
van het fonds was bij aankoop, hoeveel deelbewijzen u kocht en op welke datum u heeft ingeschreven.
Waarom is dit zo belangrijk?
Wanneer u later een van deze fondsen wenst te verkopen en wij niet over de exacte aankoopdatum
beschikken, zijn wij bij wet verplicht om deze twee voormelde datums in beschouwing te nemen bij de
eventuele meerwaarde en de hiermee gepaard gaande taxatie. De kans bestaat dus dat u op het moment
van verkoop een taks zult betalen op een hogere ‘fictieve’ meerwaarde dan u in de realiteit ontvangen zult
hebben.
> Voor fondsen die u voor deze data aankocht, zullen wij de bovenvermelde data in beschouwing nemen.
Voor deze fondsen hoeft u dus geen bewijsstukken door te geven.
 a, ik voeg bewijsstukken toe van de data waarop ik deze beleggingen aan- en verkocht
J
(een kopie van het inschrijvingsbewijs, komende van een financiële instelling. Op dit bewijs moet staan
wat de netto inventariswaarde van het fonds was bij aankoop, hoeveel deelbewijzen u kocht en op welke
datum u heeft ingeschreven).
Opgelet: het is belangrijk om ons de nodige bewijsstukken binnen de 30 kalenderdagen te bezorgen na
ontvangst van het document ‘ Transfer van een Effectenrekening ’. Na deze periode zullen er kosten per
ISIN code gefactureerd worden (zie ‘ Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen ’, deel 2,
XII, Bijwerken van de historische aankoopkoersen).
 ee, ik voeg geen bewijsstukken toe met betrekking tot de data waarop ik deze beleggingen aan- en verkocht.
N
Opgelet: indien u later de bewijsstukken wenst op te sturen, is dat uiteraard ook mogelijk. Wees er bewust
van dat dit extra kosten veroorzaakt per ISIN code indien u de nodige bewijsstukken 30 kalenderdagen
na ontvangst van het document ‘ Transfer van een Effectenrekening ’ bezorgt (zie ‘ Tarieven voor de
voornaamste bank- en effectenverrichtingen ’, deel 2, XII, Bijwerken van de historische aankoopkoersen).
* De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE
(UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

Datum:
Handtekening van de titularis(sen)

Voorbehouden aan Deutsche Bank
Gevalideerd door:
LEI code vereist:

JA

NEE

LEI code:
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