Transfer
van effecten
Investeringskrediet

We nodigen u uit de volgende informatie te lezen alvorens dit formulier in te vullen.
> Dit formulier is enkel geldig voor overschrijvingen van effecten tussen effectenrekeningen die door
dezelfde titularis(sen) worden aangehouden.
Bijvoorbeeld: de overdracht van een rekening op uw naam naar een rekening op naam van uw partner is
niet mogelijk via dit formulier. In dat geval raden we u aan contact op te nemen met het Belfius-kantoor
waar u uw effecten aanhoudt.
> We verzoeken u ook om uw betaalrekening te crediteren bij de bank vanwaar u uw effecten overdraagt,
voor de betaling van de door deze bank in rekening gebrachte kosten.
> Tot slot vragen we u ons een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de aanvrager(s) te
bezorgen.
De overdracht van de effecten is niet ingegeven met het oogmerk de taks op effectenrekeningen te vermijden. Zelfs wanneer de overdracht volgt op
beleggingsadvies vanwege Belfius Bank erken ik dat dit advies uitsluitend steunt op mijn beleggersprofiel en risicostrategie, en niet op enige fiscale motivering. Ik
ben mij ervan bewust dat er in het kader van het bewijs van de beweegredenen van de overdracht, stukken kunnen worden opgevraagd door de fiscale administratie
en bevestig over deze stukken, of andere bewijselementen, te beschikken. In het geval de fiscale administratie oordeelt dat deze rechtshandeling (of het geheel van
rechtshandelingen waarvan deze verrichting een onderdeel is) fiscaal misbruik uitmaakt (uitmaken), en Belfius Bank in haar hoedanigheid van belastingschuldige
wordt aangesproken om de taks te betalen, zal Belfius Bank het volledige bedrag van de taks met inbegrip van eventuele verhogingen en administratieve boetes,
verhalen op de tegoeden van de klant of op activa die Belfius Bank voor de klant aanhoudt. In het geval de bankrelatie met de klant verbroken is op het moment dat
de fiscale administratie de taks vordert bij Belfius Bank, zal ondergetekende Belfius Bank vrijwaren voor het volledige betaalde bedrag.

Uw gegevens 		
Naam*

Voornaam*

Straat*

Nummer*

Postcode

Plaats

*

Bus

*

E-mail

*

(In te vullen indien er een co-titularis is)

Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Bus

E-mail

Uw effecten bevinden zich op dit ogenblik bij de volgende financiële instelling: 		
Naam financiële instelling*

Contactpersoon bij de financiële instelling

Adres* (straat, nummer, bus)

Naam en voornaam

Postcode*

Telefoon

Plaats*

Land*

E-mail

Nummer van het effectendossier
bij deze financiële instelling*

Fax

*

Verplichte velden

U vraagt de transfer:
(vink het juiste antwoord aan)
NAAR

uw Re=Bel effectendossier1 :
Het nummer dat we u hierboven vragen aan te duiden is van uw effectendossier Re=Bel dat begint met
056-... of 799-… en niet van uw cash/betaalrekening dat anders is.
bij Belfius Bank op naam van
Alleen aandelen en ETF’s zijn overdraagbaar naar de Re=Bel effectenrekening. Andere soorten effecten
(obligaties, niet genoteerde fondsen, warrants…) zijn overdraagbaar naar een gewoon effectendossier.
Lijst van titels (u kan ze ook als bijlage aan dit document toevoegen):
Benaming*

Soort effect (aandeel, ETF...)

ISIN-code*

Hoeveelheid*

OF NAAR

uw gewone effectendossier:
bij Belfius Bank op naam van
VAN

alle effecten2:
OF

alleen de effecten (naam, ISIN-code, hoeveelheid) die in de onderstaande lijst van effecten zijn vermeld :
Lijst van titels (u kan ze ook als bijlage aan dit document toevoegen):
Benaming*

*

Soort effect (aandeel, ETF...)

ISIN-code*

Hoeveelheid*

Verplichte velden

- U bevestigt dat er geen eigendomsoverdracht plaatsvindt (geen wijziging van titularis).
- Bedankt om een kopie van de indentiteitskaart van de aanvrager(s) toe te voegen.
Opgemaakt te
Datum

Handtekening(en)

Hebt u nog vragen? 		
Bel naar Belfius Connect via O800 999 11 of stuur ons een mail naar: invest-rasc@belfius.be
We zijn beschikbaar op bankwerkdagen tot 22 uur en op zaterdagen tot 17 uur.
Stuur uw verzoek per post naar Belfius Bank NV of per e-mail:
Dienst Effectentransfer: RT 06/11 – Karel Rogierplein, 11 – 1210 Brussel
BO-SEC-SettlementINOUT@belfius.be
Kent u het nummer van uw effectendossier niet? Als u uw effectendossier meer dan 30 dagen geleden geopend hebt, vindt u het nummer
terug in uw rekeninguittreksels. U kan ze raadplegen via Belfius Mobile of Belfius Direct Net - meer info vindt u hier.
Hebt u uw effectendossier net geopend, aarzel dan niet om ons te contacteren op 0800 999 11.
Om de verwerkingstijd van uw aanvraag te verkorten, kan u een bijlage toevoegen met nadere
gegevens over de totale inhoud van uw effectendossier.
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