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OFFICIËLE BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Ik (Naam):   

Bedrijfssecretaris/Directeur van (Naam van bedrijf):   (hierna te noemen ‘het bedrijf’)

verklaar dat de volgende beslissingen rechtsgeldig zijn genomen door de directie van het bedrijf tijdens een vergadering gehouden op

Datum:  

DE VOLGENDE BESLISSINGEN ZIJN GENOMEN:

1.  Dat er in naam van het bedrijf een rekening of rekeningen (hierna te noemen ‘de rekening(en)’) worden geopend voor het aangaan  
van CFD’s (Contracts For Difference) en eventuele transacties die verband houden met de contracten met IG Markets.

2.  Dat er een overeenkomst zal worden gesloten met betrekking tot het openen van de rekeningen in de voor IG Markets vereiste vorm 
(hierna te noemen ‘de overeenkomst’) en dat op alle door het bedrijf aangegane transacties de voorwaarden van deze overeenkomst, 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd, van toepassing zullen zijn;

3.  Dat elk van de personen wier namen en handtekeningen hieronder staan (hierna te noemen ‘de bevoegde ondertekenaars’) hierbij 
hoofdelijk en gezamenlijk gemachtigd worden documenten te ondertekenen met betrekking tot het openen of beheren van de 
rekening(en), waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen de overeenkomst en documenten om een hypotheek, schuld of vordering 
op de bedrijfsmiddelen op te zetten of te beëindigen of documenten die daarmee verband houden en ons mondelinge of schriftelijke 
instructies te geven met betrekking tot de rekening(en), waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen instructies om transacties tot 
stand te brengen of anderszins aan te gaan met of namens het bedrijf;

 (i) Naam en functie in blokletters:  

  Handtekening:  

 (ii) Naam en functie in blokletters:  

  Handtekening:  

4.  Dat transacties van welke aard dan ook die voorheen door het bedrijf met of via ons zijn aangegaan hierbij worden en zijn bekrachtigd  
en goedgekeurd;

5.  Dat wij in kennis worden gesteld van deze beslissingen en dat ze van kracht blijven en wij ons erop kunnen verlaten totdat een beslissing 
tot wijziging wordt genomen en wij een door een functionaris van het bedrijf gewaarmerkte kopie daarvan hebben ontvangen.

Verder verklaar ik dat er geen wettelijke of andere reden is waarom het bedrijf deze overeenkomst niet mag sluiten.

 Handtekening van de Bedrijfssecretaris/Directeur:         Datum:  
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BEDRIJFSINFORMATIE

01 | BEDRIJFSGEGEVENS 

Naam van bedrijf:  

Statutair adres:  

 

Plaats:  

       Postcode:  

Zakelijk (post) adres:  

 

Plaats:  

       Postcode:  

02 | LEI-NUMMER

LEI-Nummer:  

LEI-NUMMER (LEGAL ENTITY IDENTIFIER)

Elke tegenpartij in een derivatencontract dient de details van een transactie te melden bij een toezichthouder. 
Uw LEI nummer is een unieke code van 20-tekens specifiek voor uw bedrijf en u gebruikt deze code om de financiële transacties van uw 
bedrijf te registreren.

03 | TELEFOONNUMMERS

Eerste telefoonnummer (verplicht):  Tweede telefoonnummer:  

E-mail:  

04 | BANKGEGEVENS

Naam van de bank:  

Adres van de bank:  

 

Plaats:  

       Postcode:  

Naam van de rekening:  

Rekeningnr./IBAN:  

Sorteercode/BIC:  

Geschat kapitaal beschikbaar voor het  
handelen van het bedrijf met IG Markets: €  
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UW KENNIS EN ERVARING

Vul de hieronder gevraagde informatie in, zodat we onze dienstverlening kunnen afstemmen op de behoeften van het bedrijf. Wij zijn wettelijk 
verplicht u om deze informatie te vragen. Het zou kunnen dat wij het door u geselecteerde soort rekening niet geschikt achten voor het 
bedrijf. In dat geval zullen wij contact met u opnemen om andere opties te bespreken.

1. Hoeveel keer hebt u in het afgelopen jaar in de volgende producten gehandeld?

 Aandelen en/of obligaties  Meer dan 25 keer  10 tot 25 keer  Minder dan 10 keer

 Op de beurs verhandelbare derivaten  
 (bijv. warrants, futures of opties)  Meer dan 25 keer  10 tot 25 keer  Minder dan 10 keer

 OTC-derivaten (bijv. CFD’s, spread betting, forex, digitale 100)  Meer dan 25 keer  10 tot 25 keer  Minder dan 10 keer

2. Hoe heeft het bedrijf meestal in deze producten gehandeld?  Alleen uitvoering en/of advies  Beheer

3.  Beschikken de functionarissen van het bedrijf die de handelsbeslissingen voor het bedrijf zullen nemen,  Ja  Nee 
over specifieke ervaring of diploma’s waardoor het bedrijf een beter begrip heeft van onze dienstverlening?

Zo ja:

Werkervaring: de functionaris(sen) heeft/hebben een goede kennis van OTC-derivaten met hefboom op grond van  
werkzaamheden in de financiële sector;

Diploma’s: de functionaris(sen) heeft/hebben een goede kennis van OTC-derivaten met hefboom op grond van   
relevante vakdiploma’s en/of opleidingen.

4.  Wij verzoeken u alle overige informatie te verstrekken met betrekking tot de kennis en ervaring van het bedrijf die ons kan helpen te 
bepalen of onze dienstverlening geschikt is voor het bedrijf:

  

  

ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN 

Bij het ingevulde aanvraagformulier van het bedrijf moeten de volgende ondersteunende documenten worden gevoegd:

• Akte van oprichting en statuten

• Uittreksel van de Kamer van Koophandel

• Meest recente jaarrekening

•  Bewijs van statutair adres ((recente factuur voor nutsdiensten of recent bankafschrift (geen screenshots) met daarop de naam en het 
statutaire adres van het bedrijf))

•  Bewijs van zakelijk (post)adres ((recente factuur voor nutsdiensten of recent bankafschrift (geen screenshots) met daarop de naam en het 
zakelijke (post) adres van het bedrijf)) 

•  Bewijzen van identiteit van twee directeuren ((kopie van paspoort en een recente factuur voor nutsdiensten voor het woonadres  
(geen screenshot) voor elk van hen))

• Kopie van het aandeelhoudersregister 

• Bewijzen van de identiteit van aandeelhouders die 25% of meer van de aandelen bezitten 

 •  particuliere aandeelhouders ((kopie van paspoort en een recente factuur voor nutsdiensten voor het woonadres (geen screenshot) voor elk 
van hen))

 • zakelijke aandeelhouders (een volledig pakket ondersteunende documenten voor elk bedrijf, zoals hierboven aangegeven)

• Recent bankafschrift die de gegevens van de bankrekening die u gebruikt voor het financieren van uw account, bevestigt

Bij aanvragen van buiten Groot-Brittannië en de EU dienen gelegaliseerde kopieën van deze documenten te worden verstrekt.

ZONDER DEZE ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN KUNNEN WIJ GEEN REKENING OPENEN
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LEGITIMATIE VAN DIRECTEUR(EN)

Wij zullen de identiteit van een directeur natrekken voor er transacties op de rekening kunnen worden uitgevoerd. 

ENIGE DIRECTEUR/DIRECTEUR 1:

Volledige naam:  

Woonadres:  

 

Plaats:  

       Postcode:  

Geboortedatum:  

DIRECTEUR 2:

Volledige naam:  

Woonadres:  

 

Plaats:  

       Postcode:  

Geboortedatum:  

1. Zijn een of meer van de directeuren momenteel of eerder failliet verklaard?  Ja  Nee

Zo ja, graag toelichten:

 

 

VERKLARINGEN 

Ik verklaar dat het bedrijf begrijpt wat de aard en risico’s zijn van margehandel in de vorm van CFD’s. Ik stem ermee in dat het bedrijf 
de volgende informatie via een website ontvangt: Risicowaarschuwing, Klantenovereenkomst, Samenvatting beleid orderuitvoering en 
Samenvatting beleid belangenconflicten. Ik verklaar hierbij dat ik de voorwaarden in deze documenten heb gelezen en begrepen en dat het 
bedrijf belooft zich daaraan te houden. De vennootschap is het eens met het Privacybeleid van IG. Tot slot verklaar ik dat de door mij op dit 
formulier namens het bedrijf verstrekte informatie waarheidsgetrouw en correct is. 

 Handtekening:   Datum:  

 Handtekening:   Datum:  

Voor een bedrijf moet er zowel een door twee bevoegde ondertekenaars ondertekende verklaring als een officiële beslissing van de 
Raad van bestuur worden verstrekt. Voor een vennootschap moeten twee van de vennoten hun handtekening zetten. Voor een trust 
moeten twee bevoegde ondertekenaars hun handtekening zetten en moet er een verklaring van de trustees worden verstrekt.

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

Als u uw gegevens heeft ingevuld, gelieve dan:

 dit formulier te printen

  te ondertekenen

 naar ons te retourneren

http://www.ig.com
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