
Bijna 18! - Actualisering van uw gegevens

01
36

/N
FE

07
/2

02
2

 $ 1. Persoonsgegevens :
Naam ............................................................................................................................................ Voornaam .....................................................................................................

Wettelijke woonplaats ............................................................................................................................................................................................... N° .............. Bus .............

Postcode ......................... Gemeente ............................................................................................................. Rijksregisternummer ............................................................

 GSM-nummer........................................................................... E-mailadres ....................................................................................................................................................

 $ 2. Uw keuzes:
Gelieve hieronder aan te vinken wat u wenst, zodat we u na ontvangst van dit document en de gevraagde bijlagen toegang kunnen verlenen tot de 
Transactiesite van Keytrade Bank

O Softkey       O Hardkey 
    toegang tot de Transactiesite via uw smartphone       toegang tot de Transactiesite via digipass 

O een gratis debetkaart

Om een bankkaart te ontvangen moet u wel een Belgische inwoner zijn. De pincode en de kaart worden naar uw wettelijke woonplaats verzonden.  
Door een bankkaart aan te vragen, verklaart u ook dat u dde Bijzondere Voorwaarden Bancontact – Visa Debetkaart, die u vindt in het Document 
center op de website www.keytradebank.be, hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

O volmacht op uw rekeningen  

Gelieve hiervoor het document ‘Algemene volmacht - Rekening voor particulieren’ in te vullen dat u vindt in het Document Center op www.keytradebank.be

O Persoonsgegevens 

 Ik stem ermee in om via elektronische weg commerciële berichten te ontvangen over producten en diensten geleverd of gepromoot door Keytrade Bank.

 $ 3. Vereiste Bijlage :
• Een recto-versokopie van uw identiteitsbewijs

•  A4-formaat;
•  leesbaar; 
• duidelijk herkenbare foto;
• geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs mag niet vervallen zijn.

• Een officieel document van uw woonplaats als uw wettelijke en/of fiscale woonplaats buiten België gelegen is. 
Wanneer uw wettelijk adres verschilt van uw fiscaal adres, dient u wel een bewijs van beide toe te voegen. 
Uw document  moet aan de volgende vereisten voldoen:

• afgeleverd door een overheidsinstantie van de woonplaats (ambassade, consulaat, gemeente, enz.);
• opgemaakt in het Engels, Nederlands of Frans;
• expliciete vermelding van uw adres;
• minder dan 3 maand oud.

 $ 4. Verklaring : 
Ik erken en verklaar dat: 

US PERSONS1 
Ik geen  US Person ben. Als ik in de loop van de dienstverlening toch als US person word gekwalificeerd, moet ik Keytrade Bank hiervan onmiddellijk 
op de hoogte brengen. Als ik Keytrade Bank niet tijdig verwittig, ben ik aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van 
de Amerikaanse regelgeving en fiscale wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US Persons en is dan ook gemachtigd om in dit geval 
de bankrelatie te beëindigen

AAN KEYTRADE BANK MEEGEDEELDE INFORMATIE  :
• de inlichtingen die ik bij het openen van de bankrelatie in dit document en de bijlagen heb gegeven, correct, actueel en volledig zijn;
• de tegoeden die op de rekening zullen worden geplaatst, niet van illegale oorsprong zijn en niet worden gebruikt voor het witwassen van geld of de
financiering van terrorisme, nu en in de toekomst;
• ik me ertoe onherroepelijk verbind om onmiddellijk en schriftelijk elke wijziging in de verstrekte informatie te melden;

1 - De term ‘US Person’ moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en de ondergetekende draagt de volledige verantwoordelijkheid om te 
bepalen of hij/zij al dan niet een US Person is. Bij twijfel moet de ondergetekende contact opnemen met een gespecialiseerde belastingadviseur. Als de ondergetekende in de loop 
van de bankrelatie US Person wordt, moet Keytrade Bank meteen worden ingelicht. Als Keytrade Bank niet tijdig wordt geïnformeerd, is de ondergetekende aansprakelijk voor alle 
schade die daar eventueel uit voortvloeit.
Als de ondergetekende US Person aanwijzingen vertoont/vertonen, moet hij/zij aan Keytrade Bank, naar gelang het geval, een W-8 of W-9 formulier bezorgen om haar statuut 
van US Person te bevestigen of te ontkrachten. Als de documentatie het statuut van US Person bevestigt of als de beleggingsclub de vereiste documentatie niet meedeelt, behoudt 
Keytrade Bank zich het recht voor om de rekeningopening te weigeren of om de bankrelatie met de beleggingsclub te beëindigen want ten gevolge van de Amerikaanse fiscale regle-
mentering kan Keytrade Bank geen diensten verlenen aan US Persons
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Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

COMMUNICATIEKANALEN :
Ik wens de informatie die Keytrade Bank me wettelijk verplicht dient te verstrekken of die zij nuttig acht in het kader van onze relatie, te ontvangen 
via e-mail, via de Transactiesite, via de website www.keytradebank.be of via ieder ander geschikt communicatiemiddel2 op afstand.

ORDERS BETREFFENDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN :
Ik ben aansprakelijk voor en aanvaard alle risico’s verbonden aan orders betreffende financiële instrumenten, doorgegeven aan Keytrade Bank in 
mijn naam en voor mijn rekening, met dien verstande dat Keytrade Bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de geschiktheid van mijn bele-
ggingsbeslissingen en voor de financiële gevolgen van de orders.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS :
• Ik heb het Privacybeleid op www.keytradebank.be gelezen en begrepen. Dat beleid beschrijft de manier waarop Keytrade Bank, als verwer-

kingsverantwoordelijke, de bij het openen van de rekening of tijdens de bankrelatie verkregen persoonsgegevens verzamelt, opslaat, verwerkt 
en meedeelt, en geeft aan welke rechten ik heb met betrekking tot mijn persoonsgegevens (met inbegrip van mijn recht van inzage, op rectifi-
catie en van bezwaar) en hoe ik ze kan laten gelden.

• Ik heb op elk moment het recht om me kosteloos te verzetten tegen elk gebruik van mijn persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoe-
leinden en/of het versturen van reclameboodschappen via elektronische weg (e-mail en sms), door een e-mail te versturen naar legal@keytrade-
bank.com, of door een brief te versturen naar het Legal Department op het adres van Keytrade Bank, of via de Transactiesite>Voorkeuren> 
Communicatie.

• Telefoongesprekken met Keytrade Bank worden door Keytrade Bank opgenomen zoals bepaald in het artikel ‘Registratie van telefoonges- 
prekken’ in de Algemene Voorwaarden, voor reglementaire en bewijsdoeleinden (onder meer – maar niet uitsluitend – ten aanzien van de 
ondergetekenden, de toezichthoudende en/of gerechtelijke instanties). Deze opnames worden bewaard zolang dat nodig is in het kader van 
de nagestreefde doeleinden.

FRANSE DEPOSITOGARANTIESTELSEL (FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS ET DE RÉSOLUTION – FGDR) :
Ik erken de bijlage bij de Algemene voorwaarden ‘Algemene informatie over de depositobescherming’ te hebben ontvangen.

CONTRACTUELE DOCUMENTEN :
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de volgende documenten (die op elk ogenblik beschikbaar zijn op de website www.keytradebank.be), ze 
te hebben begrepen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden:

• de Algemene Voorwaarden, de documenten Tarieven, Interesten, Wisselkoersen van betalingstransacties en Aanbod producten en 
betalings- diensten; 

• de gebruiksvoorwaarden van de website www.keytradebank.be alsook het Privacybeleid , op ieder ogenblik beschikbaar op www.keytrade-
bank.be 

• het document met essentiële spaardersinformatie over de Spaarrekening Azur  alsook het volledig reglement van Keytrade Bank voor deze 
rekening.

Plaats en datum ....................................................................................................................................................................................................................................................

  Handtekening (conform het identiteitsbewijs)

2 - Ondergetekende is ervan op de hoogte gebracht dat de geldende regelgeving hem in bepaalde gevallen de mogelijkheid geeft om bepaalde informatie op papier of een andere 
drager te ontvangen. Door haar hoedanigheid van internetbank geeft Keytrade Bank in haar beleid voorrang aan andere communicatiekanalen dan papier en gaat ze enkel een 
contractuele relatie aan met cliënten die deze communicatiekanalen aanvaarden. Door Keytrade Bank te vragen een rekening te openen, verklaart ondergetekende zich akkoord 
met dit beleid.


