REKENINGVOLMACHT

Gelieve het originele, volledig ingevulde en ondertekende document aan ons terug te bezorgen.
METATRADER
Gelieve er rekening mee te houden dat in MetaTrader om technische redenen slechts 1 handelaar kan worden ingevoerd in combinatie met 1 andere persoon die alleen ‘view-only’ rechten heeft.
PERSOONLIJKE GEGEVENS REKENINGHOUDER

Vul hier als volmachtgever/rekeninghouder uw rekeningnummer in.
Rekeningnummer
Aanspreking

Mevrouw

Meneer

Voornaam

Straat/nummer

Achternaam

Postcode/plaats

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEVOLMACHTIGDE

Bent u reeds cliënt bij FXFlat? Vul dan uw rekeningnummer in. Een nieuwe identiteitscontrole is niet nodig.
Rekeningnummer
(indien beschikbaar)

Aanspreking

Mevrouw

Meneer

Voornaam

Telefoon, privé

Achternaam

Telefoon,
professioneel

Afwijkende
geboortenaam

E-mail

Straat/nummer
Postcode/plaats
Land
Nationaliteit

(Een ander e-mailadres dan die van de rekeninghouder)
Ja, ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens
voor de communicatie van gepersonaliseerde, promotionele informatie en neem kennis van het privacybeleid. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail of bericht te sturen
naar de contactpersoon vermeld in het impressum, met werking
voor de toekomst.

GEGEVENS VAN DE GEVOLMACHTIGDE VOLGENS DE DUITSE WET INZAKE DE EFFECTENHANDEL [WERTPAPIERHANDELSGESETZ]
Op basis van art. 63, lid 10 van de Duitse wet inzake de effectenhandel [Wertpapierhandelsgesetz, WpHG] is FXFlat Bank AG verplicht om te informeren naar uw financiële situatie, kennis, ervaring en risicobereidheid.

HANDELSERVARING
Aandelen, beleggingsfondsen, ETF's,
certificaten

Obligaties met vaste rente, renteproducten,
spaarproducten

Derivaten, futures, CFD's, Forex

Handelservaring in jaren
Aantal transacties
in de afgelopen 3 jaar
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FINANCIËLE GEGEVENS
Geschat vermogen
Uit lopende inkomsten

Verkoop van onroerend goed of bedrijf

Levens- of pensioenverzekering

Erfenis / schenking

Overige
Beschikbare liquide
middelen
Geschat jaarlijks inkomen
Type van geïnvesteerd kapitaal

Nodig voor levensonderhoud

Risicokapitaal

VERKLARING

Hierbij geef ik de hierboven genoemde persoon de volmacht
om alle handelsactiviteiten uit te voeren die binnen de zakelijke relatie met FXFlat mogelijk zijn. De volmacht geldt uitsluitend voor de hierboven genoemde rekening.
Opmerking: Volgens art. 63, lid 10 van de Duitse wet inzake de

effectenhandel [Wertpapierhandelsgesetz] is FXFlat Bank AG
verplicht om de handelende personen (gevolmachtigden) te vragen naar hun kennis en ervaring met betrekking tot bepaalde
types van financiële instrumenten of effectendiensten.

OMVANG VAN DE VOLMACHT

De volgende regelingen zijn van toepassing:
De gevolmachtigde mag namens mij alle handelsactiviteiten uitvoeren die binnen de zakelijke relatie met FXFlat Bank AG mogelijk zijn, voor zover deze binnen de omvang van de volmacht
vallen.
1. Omvang van de volmacht
Deze volmacht geeft de houder in het bijzonder het recht
om handelsposities te openen en te sluiten en over de effectenrekening te beschikken. De gevolmachtigde heeft tevens
het recht om afrekeningen, rekeningafschriften, overzichten
evenals andere berichten en documenten met betrekking tot
deze verrichtingen, namens mij te ontvangen, te controleren
en te bevestigen, ook in elektronische vorm. Hij mag ook een
e-mailadres doorgeven of aanpassen dat voor de ontvangst
van dergelijke informatie bedoeld is.
Deze volmacht verleent geen recht op het openen van nieuwe effectenrekeningen noch op het sluiten van bestaande
effectenrekeningen.
De gevolmachtigde mag de rekeningen pas sluiten na het
overlijden van de rekeninghouder.
2. Geldigheidsduur van de volmacht
De volmacht vervalt niet bij het overlijden van de rekeninghouder; het blijft van kracht voor de erfgenamen van de betreffende overleden rekeninghouder.

3. Intrekking van de volmacht
De volmacht voor handelstransacties kan te allen tijde door
de rekeninghouder worden ingetrokken. Indien de rekeninghouder deze intrekt, moet hij om bewijsredenen FXFlat
Bank AG hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte
stellen. Bij intrekking door één van meerdere erfgenamen
vervalt de volmacht alleen voor de partij die deze intrekt.
De gevolmachtigde kan dan alleen nog samen met de herroepende partij van de volmacht gebruik maken. FXFlat
Bank AG kan eisen dat de herroepende partij zich als erfgenaam identificeert.
4. Subvolmachten
De gevolmachtigde is niet bevoegd tot het verlenen van subvolmachten.
5. Persoonlijke toegangsgegevens
De gevolmachtigde ontvangt persoonlijke toegangsgegevens
tot de effectenrekening, die dienen om hem te identificeren.
Een aanpassing is op elk moment mogelijk. De gevolmachtigde moet ervoor zorgen dat niemand anders kennis neemt
van zijn toegangsgegevens. Samen met de schriftelijke kennisgeving van de toegangsgegevens ontvangt de gevolmachtigde aanvullende beveiligingsinformatie, die hij in acht moet
nemen.

HANDEL

Bij het verlenen van effectendiensten is FXFlat volgens art. 63,
lid 10 van de Duitse wet inzake de effectenhandel [Wertpapierhandelsgesetz] verplicht om aan alle rekeninghouders en gevolmachtigden informatie betreffende hun kennis en ervaring in
dergelijke effectentransacties te vragen. Het verstrekken van
deze informatie is vrijwillig en in het belang van de cliënt en de
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gevolmachtigde. Als deze informatie niet langer van toepassing
is, moet FXFlat Bank AG daarvan op de hoogte worden gesteld,
zodat het de gegevens kan bijwerken. Bij het verlenen van een
volmacht gelden voor de handelende persoon in principe dezelfde voorwaarden als bij het openen van de rekening.
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SLOTVERKLARING, HANDTEKENING

Relevante voorwaarden, vergoedingen en kosten
De overeenkomsten die tussen de volmachtgever en FXFlat
Bank AG zijn gesloten op het moment van het openen van de
effectenrekening, het overzicht van prijzen en diensten, alsmede
de informatie over overeenkomsten die op afstand of buiten de
bedrijfsruimten zijn gesloten met betrekking tot financiële diensten, inclusief herroepingsinstructies van FXFlat Bank AG die
kunnen worden ingezien op www.fxflat.com, zijn van toepassing.
Bovendien zijn de bijzondere voorwaarden evenals de basisen risico-informatie die voor de effectenrekening gelden, van
toepassing.
Verklaring betreffende de bewaring en overdracht van gegevens
FXFlat Bank AG is wettelijk verplicht om de naam en het adres
van de gevolmachtigde te documenteren. Deze gegevens zal
FXFlat derhalve bewaren.

Omvang van de volmacht en relevante voorwaarden
Naast de hier vermelde regelingen en bepalingen voor de volmacht gelden de algemene voorwaarden van FXFlat Bank AG,
die door de rekeninghouder aan de gevolmachtigde moeten
worden overhandigd.
Toestemming voor de opname van telefoongesprekken
FXFlat Bank AG heeft het recht om alle telefoongesprekken die
door de gevolmachtigde met FXFlat Bank AG worden gevoerd,
op te nemen en gedurende een periode van minstens 5 jaar te
bewaren, conform art. 83, lid 8 van de Duitse Wet inzake de
effectenhandel [Wertpapierhandelsgesetz].
De opnames dienen als bewijs van de inhoud van de telefoongesprekken in geval van klachten of andere geschillen. In dergelijke gevallen kan de bewaartermijn indien nodig worden verlengd totdat de zaak definitief is afgesloten.

Plaats / Datum			

Handtekeningrekeninghouder

Plaats / Datum			

Handtekeninggevolmachtigde
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