HIGHLY CONFIDENTIAL

FORMULIER TRANSFER EFFECTEN A
Klantennummer(s)/ gebruikersnaam (indien van toepassing):
Gelieve dit formulier in te vullen en te e-mailen naar info@medirect.be als u nog geen klant bent bij MeDirect. Wij zullen dan de
transfer analyseren. Als u reeds bestaande klant bent, gelieve ons het ingevulde formulier door te sturen via beveiligd beric ht.
1. Vul onderstaande tabel in met alle informatie betreffende effecten die u wil overzetten naar MeDirect en stuur deze samen met een
overzicht van uw posities bij uw huidige broker. Deze dient te beschikken over uw volledige naam, rekeningnummer, ISIN-codes en
boekkosten met originele aankoopdatum.
2. MeDirect zal voor u een voorlopige analyse maken van uw effecten om te bepalen of we al uw effecten kunnen aanvaarden op uw
MeDirect Beleggingsrekening. Wij behouden ons het recht om een bepaalde transfer van effecten te weigeren als deze effecten
momenteel niet kunnen worden toegevoegd aan het MeDirect universum van verhandelbare effecten.
3. Indien u reeds klant bij ons bent, zullen wij u per beveiligd bericht laten weten welke effecten overgezet kunnen worden. Potentiële
klanten zullen wij per e-mail informeren.
4. In ons antwoord zullen wij het Formulier Transfer Effecten B bijvoegen. Dit formulier dient ingevuld en ondertekend teruggestuurd
worden. Zodra wij het formulier in goede orde hebben ontvangen, zullen wij de instructie uitvoeren.

NAAM EFFECT

ISIN-CODE

EFFECTENBEURS*

te

VALUTA

* Gelieve aan te geven op welke beurs aandelen of trackers verhandeld worden (bijv. Euronext Brussel, Nasdaq, enz.).
MeDirect Bank NV (de “Bank”) verwerkt de hierboven verstrekte persoonsgegevens en alle andere gegevens die de betrokkene vervolgens
aan de Bank geeft op welke manier dan ook, in strikte overeenstemming met de dan geldende wetgeving betreffende
gegevensbescherming (inclusief Verordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 algemeen bekend
als de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’) en in overeenstemming met het Privacybeleid van de Bank, die van tijd tot tijd kan
worden bijgewerkt, en toegankelijk is via Privacybeleid.
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