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1. MACHTIGING

Wij machtigen u transacties en instructies, hetzij telefonisch dan wel op andere wijze, van ieder van ons (en om twijfel te voorkomen erkennen 
wij dat u niet, met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk zijn beschreven in dit lid of in lid 2, verplicht bent instructies te aanvaarden 
of uit te voeren die afwijken van de voorwaarden op dit formulier of een ander door ons ondertekend standaardformulier van u of daarin een 
wijziging aanbrengen) te accepteren. Deze machtiging kan uitsluitend worden gewijzigd met schriftelijke toestemming van ieder of een van 
ons en deze machtiging, met inbegrip van alle geldige wijzigingen, blijft van kracht tot een of meerderen van ons u schriftelijk mededelen dat 
u geen verdere transacties of instructies meer mag accepteren.

2. OVERLIJDEN

Hierbij erkennen en beloven wij dat bij het overlijden van een van ons u, indien u geen schriftelijke kennisgeving hebt ontvangen van ons of 
een van ons of de wettelijke persoonlijke vertegenwoordigers of trustees van een van ons waarin u wordt opgedragen geen transacties of 
instructies meer te accepteren, ervan uit mag gaan dat de overlevende(n) volledig bevoegd is/zijn om deze rekening te beheren en dat al het 
geld dat u in bewaring heeft ten gunste van deze rekening en al het geld en schulden die door ons aan u verschuldigd zijn, overgaan op de 
overlevende(n) zonder voorbehoud van enig recht dat u heeft met betrekking tot een dergelijk positief saldo of op het nemen van enige door 
u gewenst geachte maatregel met betrekking tot een vordering van iemand anders dan de overlevende(n).

3. INTREKKEN VAN INSTRUCTIES

Na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving dat u geen verdere transacties meer mag accepteren, zult u, met ingang van de datum 
waarop u de schriftelijke wijziging of kennisgeving hebt ontvangen, geen instructies meer accepteren van een van ons om nieuwe transacties 
op te zetten.

4. HOOFDELIJKE EN GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Alle ondergetekenden zijn hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor de gezamenlijke rekening. Dat betekent niet alleen dat elk van ons 
met de andere ondergetekenden de verantwoordelijkheid deelt voor een eventueel negatief saldo op de gezamenlijke rekening, maar ook 
dat elk van ons persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor het hele uitstaande bedrag op de gezamenlijke rekening, zelfs wanneer de 
instructies verstrekt zijn door een van de andere ondergetekenden.

Een wijziging of kennisgeving zoals bedoeld in lid 3 heeft geen gevolgen voor onze hoofdelijke en gezamenlijke aansprakelijkheid voor alle 
transacties en instructies tot aan de datum waarop u de schriftelijke wijziging of kennisgeving ontvangt. Wanneer u opdracht hebt gekregen 
de rekening te sluiten, bent u uitsluitend verplicht instructies te accepteren die verband houden met het sluiten van de rekening en deze 
instructies zullen uitsluitend worden verstrekt door de hieronder aangegeven hoofdrekeninghouder.

5. ONZE PERSOONLIJKE AANVRAGEN

Tegelijk met deze machtiging voor een gezamenlijke rekening zullen wij ieder persoonlijk een ‘Aanvraag voor het openen van een 
rekening’ ondertekenen of hebben wij dat reeds gedaan. Enkele delen van die aanvraag moeten met elkaar worden vergeleken om de 
gevolgen van onze hoofdelijke en gezamenlijke aansprakelijkheid in alle opzichten duidelijk te maken. Daarnaast moet het formulier bij de 
klantovereenkomst en de risicoverklaring zodanig worden geïnterpreteerd dat het een verklaring inhoudt dat wanneer wij instructies geven 
voor de gezamenlijke rekening, wij daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zijn.

6. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij bevestigen en erkennen hierbij dat als IG Markets Limited handelt overeenkomstig dergelijke instructies, IG Markets Limited niet 
aansprakelijk zal zijn tegenover ons of onze vertegenwoordigers voor enige verliezen, schade of onkosten die wij daardoor oplopen. 
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7. ERKENNING

7.1. Wij erkennen en accepteren de hoofdelijke en gezamenlijke aansprakelijkheid zoals hiervoor beschreven.

7.2.  Wij onderkennen dat IG Markets geen advies ten behoeve van belastingen geeft en wij bevestigen dat wij zelf onafhankelijk advies over 
belastingen zullen zoeken indien nodig.

7.3.  Wij verklaren dat wij belastingplichtigen zijn in hetzelfde land.

7.4.  Wij verklaren dat wij geen Amerikaanse personen zijn, zoals gedefinieerd door de Internal Revenue Service.

7.5.  Wij erkennen dat wij u meteen informeren wanneer de residentie als belastingplichtige verandert van een van ons beiden, en wij 
accepteren dat de rekening gesloten kan worden wanneer wij niet langer belastingplichtigen in hetzelfde land zijn.

 Volledige naam:   Datum:  

 Handtekening:    IG rekeningnummer (wanneer mogelijk):   

 Volledige naam:   Datum:  

 Handtekening:   IG rekeningnummer (wanneer mogelijk):   

 Volledige naam:   Datum:  

 Handtekening:   IG rekeningnummer (wanneer mogelijk):   

 Volledige naam:   Datum:  

 Handtekening:   IG rekeningnummer (wanneer mogelijk):  

Als u uw gegevens heeft ingevuld, gelieve dan:

 dit formulier te printen

  te ondertekenen

 naar ons te retourneren
IG MARKETS LIMITED Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA 
T 0800-295 0001 F +44 20 7390 3816 E klantenservice.nl@ig.com W IG.com


