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Geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) (registratienummer 
148759) en de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen.

AAN IG EUROPE GMBH

1 | MACHTIGING

Wij (de ondertekenaars) machtigen u, IG Europe GmbH, 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 heeft 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 overgebleven ondertekenaar(s) (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, door ons allemaal of een ieder van ons, 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.
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6 | ERKENNING

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

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

6.3  Wij verklaren dat wij belastingplichtigen zijn in hetzelfde land.

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

6.5  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):   

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 68% van de 
retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat u 
nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Professionele cliënten kunnen meer verliezen dan hun inleg.

Als u uw gegevens heeft ingevuld, gelieve dan:
 dit formulier te printen
  te ondertekenen
 naar ons te retournerenIG EUROPE GMBH Stureplan 2, 114 35 Stockholm 

T 0800 195 8009 of 020-794 6610 E Klantenservice.nl@ig.com W IG.com
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IG refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een 
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624), 

zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. 
IG Europe GmbH (registratienummer 148759) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en 

de Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbH Zweden is geregistreerd bij de Finansinspektionen. IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.

OVERDRACHTSOVEREENKOMST 

Deze Overdrachtsovereenkomst (‘Overeenkomst’) is tussen u allen, IG Markets Limited (‘IG Markets’) en IG Europe GmbH (‘IG Europe’). In verband 
met het implementeren van de overdracht van uw gezamenlijke IG Markets CFD-rekening(en) naar IG Europe.

01 |  WIJ ERKENNEN JEGENS IG MARKETS EN IG EUROPE DAT:

(1) wij de Klantenovereenkomst voor handelen op marge en 
de Kennisgeving van specifieke toestemmingen van IG Europe 
hebben gelezen en begrepen en ermee instemmen dat wij hieraan 
gebonden zijn. Deze zijn beschikbaar voor ons op de website van IG; 

(2) wij hebben de Risicowaarschuwing gelezen; wij verklaren dat 
deze beschikbaar is voor ons op de website van IG. Wij begrijpen de 
risico’s van handelen in CFD’s;

(3) IG Europe mag alle gegevens in relatie tot onze gezamenlijke 
CFD-rekening(en) bij IG Markets en van onze relatie met IG 
Markets, inclusief onze rekeninginformatie en handelsgeschiedenis, 
gebruiken:

  (a) om te bepalen of onze aanvraag voor het openen van een 
gezamenlijke rekening(en) voorafgaand aan de overdracht 
van onze gezamenlijke rekening(en) en de cliëntengeld- en 
openstaande posities op onze gezamenlijke rekening(en)  
moet worden geaccepteerd; en  

  (b) voor alle doeleinden waarvoor IG Europe het recht heeft 
om de informatie te gebruiken in overeenstemming met de 
CFD-Klantenovereenkomst en de Kennisgeving van Specifieke 
Toestemmingen; 

(4) IG Markets kan al onze gezamenlijke CFD-rekening (en), 
samen met alle rechten en verplichtingen met betrekking tot onze 
gezamenlijke rekening(en), overdragen aan IG Europe, op 

voorwaarde dat IG Europe onze aanvraag voor het openen van een 
gezamenlijke rekening(en) accepteert;

(5) Iedere open positie op onze IG Markets gezamenlijke CFD-
rekening(en) op het moment van de overdracht zal worden overgezet 
naar onze IG Europe gezamenlijke CFD-rekening(en) voor de 
openingsprijs;

(6) IG Markets mag ons cliëntengeld van onze IG Markets 
gezamenlijke rekening(en) overzetten naar IG Europe;

(7) IG Europe is gemachtigd en gebonden aan de verplichtingen van 
IG Markets met betrekking tot onze gezamenlijke CFD-rekening(en) 
die ontstaat na het tijdstip van overdracht;

(8) onze huidige Klantenovereenkomst voor onze gezamenlijke 
CFD-rekening(en) bij IG Markets zal verlopen na aanvaarding door IG 
Europe van onze aanvraag om gezamenlijke rekening(en) te openen;  

(9) alle rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de IG Markets 
Customer Agreement met betrekking tot enige gebeurtenis die 
bekend of onbekend was vóór het tijdstip van overdracht blijven bij 
IG Markets; en  

(10) deze overeenkomst wordt gereguleerd door en beschouwd 
en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engelse wetgeving 
met betrekking tot IG Markets en de wetten van de Bondsrepubliek 
Duitsland met betrekking tot IG Europe,

02 | EN WIJ ERKENNEN JEGENS IG MARKETS EN IG EUROPE DAT:  

(1) IG Markets stelt ons op de hoogte van de datum van de 
overdracht;  

(2) IG Europe is een Duitse entiteit en geautoriseerd en gereguleerd 
door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en 
de Deutsche Bundesbank en onze relatie met IG Europe zal wel 
gereguleerd door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland en de 
CFD-Klantenovereenkomst;

(3) wij zullen geen toegang meer hebben tot de 
compensatieregeling voor financiële diensten en het cliëntengeld 
van IG Europe zal gedekt zijn door de Entschädigungseinrichtung 
der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), die beperkt is tot 90% 
van onze claim tot een bedrag van € 20.000 en dat verdere informatie 
is te vinden in de Kennsgeving Inzake Openbaar Maken van Risico’s;

(4) er zijn verschillen tussen de Britse en Duitse regels inzake 
cliëntengeld;

(5) er kunnen nadelige fiscale gevolgen zijn als gevolg van de 
overdracht en dat wij verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling 
van eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit onze 

transacties met IG Markets en IG Europe en die onze relevante 
belastingautoriteit (en) alle informatie verschaffen over onze omgang 
met IG Markets en IG Europe; 

(6) noch IG Markets, noch IG Europe kunnen ons adviseren over 
onze juridische relatie met, of de overdracht van onze juridische 
relatie aan IG Europe, ongeacht of het om belastingen of anderszins 
gaat en, in geval van twijfel, dienen wij ons eigen onafhankelijke 
advies in te winnen; en

(7) wij zijn non-professionele gebruikers met het oog op 
marktgegevens of, indien wij een professioneel gebruiker zijn, 
bevestigen wij onmiddellijk contact op te nemen met newaccounts.
uk@ig.com. Een non-professionele gebruiker met het oog op 
marktgegevens betekent dat u een individu bent en geen entiteit, 
bedrijf of anderszins en dat u voldoet aan alle voorwaarden die in 
de verklaring Non-professionele Gebruiker staan beschreven. Indien 
u een professionele cliënt bent op grond van het WpHG en een 
professionele rekening bij ons heeft, kunt u nog steeds een non-
professionele gebruiker met het oog op marktgegevens zijn indien u 
voldoet aan de bovengenoemde criteria.
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IG refereert aan IG Markets Ltd (een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder nummer 04008957) en IG Europe GmbH (een 
bedrijf dat gevestigd is in de Bondsrepubliek Duitsland (geregistreerd in het handelsregister van Frankfurt onder het nummer HRB 115624), 

zoals de context vereist. IG Markets Ltd (registratienummer 195355) wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. 
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OVERDRACHTSOVEREENKOMST (VERVOLG)

Wij bevestigen dat wij de CFD-Klantenovereenkomst, Kennisgeving van Specifieke Toestemmingen en deze overeenkomst met IG Europe en IG 
Markets hebben gelezen, begrepen en hieraan gebonden zijn. 

Wij gaan ermee akkoord om (een) gezamenlijke CFD-rekening(en) te (i)openen met IG Europe en (ii) onze gezamenlijk CFD-rekening(en) bij IG 
Markets over te zetten naar IG Europe.

Naam en Functie:  

 Handtekening:            Datum:  

Naam en Functie:  

 Handtekening:            Datum:  

IG MARKETS LIMITED Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londen EC4R 2YA
T 0800 195 8009 E klantenservice.nl@ig.com W IG.com 

IG EUROPE GMBH Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Duitsland 
T 0800 195 8009 of 020-794 6610 E Klantenservice.nl@ig.com W IG.com

Na invulling van bovenstaande gegevens gelieve:
 dit formulier te printen
  te ondertekenen
  door uw gevolmachtigde te laten onder tekenen
 naar ons te retourneren


