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CFD’s en beleggen in aandelen wordt aangeboden door IG Markets Ltd. IG is een handelsnaam van  
IG Markets Ltd. Het geregistreerde adres is Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London, EC4R 2YA.  

IG is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse FCA (nummer 195355).

De overdracht van aandelen, ETF’s en/of ETC’s vanaf een andere broker naar uw IG-handelsrekening.

Nummer van IG-handelsrekening:  

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Gegevens van rekeninghouder

Achternaam:  

Voornamen:  

Titel (dhr./mevr./anders):   Geboortedatum: 

Adres:  

 Postcode: 

Land: 

Gegevens van mede-rekeninghouder (indien van toepassing)

Achternaam:  

Voornamen:  

Titel (dhr./mevr./anders):   Geboortedatum:  

Adres (indien anders):  

 Postcode: 

Land: 

GEGEVENS HUIDIGE BANK / BROKER

Naam van broker: 

Adres van broker: 

 Postcode: 

Telefoonnr. van broker: 

Rekeningnummer:  

Geschatte waarde: €  

Ik geef mijn huidige broker de toestemming voor het overdragen van (vink een optie aan) 

Alle aandelen, ETF’s en/of ETC’s naar IG Markets Limited     

De op de ommezijde vermelde effecten naar IG Markets Limited

Gelieve alle informatie aan IG Markets Limited te verstrekken die wij nodig hebben over uw activa, met inbegrip van de transactie-,  
dividend- en betalingshistoriek. Indien u meer informatie wenst over beleggen in aandelen bij IG, kunt u contact met ons opnemen via  
IG Nederland, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, telefoonnummer: 020 794 6610, e-mailadres: info.nl@ig.com   

VERKLARING

Ik heb/wij hebben de klantenovereenkomst van het beleggen in aandelen bij IG gelezen en ga/gaan ermee akkoord, en ik verklaar/wij 
verklaren dat dit formulier voor effectenoverdracht is ingevuld naar mijn/ons beste weten. Ik bevestig/wij bevestigen dat deze overdracht 
geen wijziging in begunstigde inhoudt en erkennen dat er geen instructies voor het verhandelen van deze activa kunnen worden 
gegeven voordat de activa op uw aandelenrekening zijn bijgeschreven. 

Ik heb de bovenstaande verklaring gelezen en ga ermee akkoord:

Handtekening (1e rekeninghouder):  Datum: 

Handtekening (2e rekeninghouder, wanneer van toepassing):  Datum: 
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CFD’s en beleggen in aandelen wordt aangeboden door IG Markets Ltd. IG is een handelsnaam van  
IG Markets Ltd. Het geregistreerde adres is Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London, EC4R 2YA.  

IG is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse FCA (nummer 195355).

FORMULIER VOOR EFFECTENOVERDRACHT (VERVOLG)

Lijst van naar IG Markets Limited over te dragen effecten/belangen: 

NAAM VAN EFFECT/AANDEEL DAT WORDT OVERGEZET AANTAL BOEKKOSTEN

Nadat u alle gegevens hebt ingevuld, doet u 
het volgende:

  Druk het formulier af en zorg er daarbij voor 
dat er niets op de achterzijde gedrukt staat

  Onderteken het formulier

  Stuur het formulier per post naar het 
hiernaast vermelde adres

IG MARKETS LIMITED Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA   
T +31 20 794 6610 E info.nl@ig.com W IG.com

http://www.ig.com
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