
Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Rolverdeling Beleggingsonderneming, Klant en Saxo Bank
  Beleggingsonderneming treedt voor Klant op als vermogensbeheerder/adviseur. Klant en Beleggingsonderneming gaan een 

relatie aan waarbij Beleggingsonderneming aan Klant vermogensbeheer- of adviesdiensten verleent en/of het ontvangen en 
doorgeven van orders voor Klant verricht. Saxo Bank houdt voor Klant de gelden en financiële instrumenten aan en draagt 
zorg voor de uitvoering en afwikkeling van transacties in financiële instrumenten. In het kader van deze dienstverlening dient 
Klant de documentatie te aanvaarden waarin de dienstverlening van Beleggingsonderneming en Saxo Bank aan Klant is 
neergelegd (zie ‘Deel 9 - Ondertekening’. Partijen tekenen deze verklaring slechts voor de documenten waarbij zij partij zijn. 
Saxo Bank en Beleggingsonderneming zijn dus niet verantwoordelijk voor elkaar.  

Instructies voor het invullen van dit formulier

 Stap 1: Vul alle gegevens zo nauwkeurig mogelijk in, elektronisch of in blokletters met een zwarte of blauwe pen.

 Stap 2: Voeg bij uw aanvraag de vereiste aanvullende documentatie zoals onderstaand beschreven.

 Stap 3: Stuur de gedateerde en ondertekende kopie van dit ingevulde formulier en de bewijsstukken naar uw 
Beleggingsonderneming.

 

 Een kopie legitimatiebewijs van alle vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden.
 Dit kan een kopie paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning zijn. Graag ontvangen we de voor- en 

achterzijde. Een kopie rijbewijs accepteren wij helaas niet.

  Een bewijs van inschrijving van alle vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden.
 Dit kan zijn: Een rekening (internet, elektriciteit, water, gas) niet ouder dan 3 maanden.

 Een kopie van de meest recente statuten van de onderneming.

 De meest recente jaarrekening inclusief winst- en verliesrekening.

Indien u vragen heeft over dit formulier of de in te zenden bewijsstukken, kunt u contact opnemen met de 
Beleggingsonderneming.
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Vul alle gegevens zo nauwkeurig mogelijk in met een zwarte of blauwe pen in blokletters of elektronisch.

Deel 1  Gegevens met betrekking op de organisatie1 (Alle velden zijn verplicht) 

Naam onderneming: 

KvK-nummer:  Website: 

Oprichtingsdatum:  E-mail: 

LEI:  BTW: Niet BTW-plichtig

Rechtsvorm: 

SBI code: 

Korte bedrijfsomschrijving (ga in op de aard en omvang van het bedrijf, aangeboden producten en diensten, enz.)

House ID2: 

Adres:

Straat + huisnummer: 

Postcode:  Plaats: 

Land: 

Adres maatschappelijke zetel, d.w.z. waar het management zich bevindt (indien verschillend van adres):

Correspondentieadres (indien verschillend): 

Mobiel nummer: 

Aantal bevoegde vertegenwoordigers: 

In welk land is de onderneming statutair gevestigd? 

In welke landen vinden de primaire bedrijfsactiviteiten plaats? 

Hoeveel werknemers telt de onderneming? 

Wat is de netto omzet van de onderneming? 

Hoe hoog is het eigen vermogen van de organisatie? (EUR)

  < 5,000     500,001 - 1,500,000   50,001 - 500,000

  500,001 - 1,500,000    1,500,001 - 5,000,000 > 5,000,000

1. Voor de definities en toelichtingen verwijzen wij u graag naar pagina 15 van dit openingsformulier
2. In te vullen door de Beleggingsonderneming. Geef aan bij welke ‘House ID’ de Klant behoort.
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 2A Vertegenwoordiger 

Voor- en achternaam: Nationaliteit: Functie:  

 Uiteindelijk belanghebbende

 Raad van Bestuur 

 Management

 Gevolmachtigde

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en plaats: Land: E-mail: Mobiel nummer: Geboorteland

Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgeno-
teerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer in 
land van fiscale woon- 
plaats (Voor Nederlandse 

inwoners is dit het burgerservi-

cenummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in % of ande-
re informatie met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over een 
entiteit:

Direct % Indirec  %

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor 
één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

Ja, ik ben een PEP Nee, ik ben geen PEP

Uw functie als PEP: 

Ja, ik ben verwant met een PEP

Naam en voornaam van de PEP: 

Functie van de PEP: 

Uw band met deze persoon:

Echtgenoot / geregistreerd partner  Kind van

 Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP  Ouder van een PEP  

 Partner met zakelijke banden met een PEP  

* PEP: Politiek prominente persoon

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 2A  Vertegenwoordiger 

Voor- en achternaam: Nationaliteit: Functie:    

 Uiteindelijk belanghebbende

 Raad van Bestuur 

 Management

 Gevolmachtigde

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en plaats: Land: E-mail: Mobiel nummer: Geboorteland

 Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgeno-
teerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer in 
land van fiscale woon- 
plaats (Voor Nederlandse 

inwoners is dit het burgerservi-

cenummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in % of ande-
re informatie met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over een 
entiteit:

Direct  % Indirec  %

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor 
één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

  Ja, ik ben een PEP         Nee, ik ben geen PEP
 
 Uw functie als PEP: 

  Ja, ik ben verwant met een PEP
  
 Naam en voornaam van de PEP: 

Functie van de PEP: 

Uw band met deze persoon:

 Echtgenoot / geregistreerd partner      Kind van

   Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP   Ouder van een PEP  

   Partner met zakelijke banden met een PEP  

* PEP: Politiek prominente persoon

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 2B Vertegenwoordiger 

Voor- en achternaam: Nationaliteit: Functie:  

 Uiteindelijk belanghebbende

 Raad van Bestuur 

 Management

 Gevolmachtigde

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en plaats: Land: E-mail: Mobiel nummer: Geboorteland

Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgeno-
teerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer in 
land van fiscale woon- 
plaats (Voor Nederlandse 

inwoners is dit het burgerservi-

cenummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in % of ande-
re informatie met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over een 
entiteit:

Direct % Indirec  %

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor 
één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

Ja, ik ben een PEP Nee, ik ben geen PEP

Uw functie als PEP: 

Ja, ik ben verwant met een PEP

Naam en voornaam van de PEP: 

Functie van de PEP: 

Uw band met deze persoon:

Echtgenoot / geregistreerd partner  Kind van

 Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP  Ouder van een PEP  

 Partner met zakelijke banden met een PEP  

* PEP: Politiek prominente persoon.

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 2B Vertegenwoordiger 

Voor- en achternaam: Nationaliteit: Functie:  

 Uiteindelijk belanghebbende

 Raad van Bestuur 

 Management

 Gevolmachtigde

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en plaats: Land: E-mail: Mobiel nummer: Geboorteland

Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgeno-
teerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer in 
land van fiscale woon- 
plaats (Voor Nederlandse 

inwoners is dit het burgerservi-

cenummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in % of ande-
re informatie met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over een 
entiteit:

Direct % Indirec  %

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor 
één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

Ja, ik ben een PEP Nee, ik ben geen PEP

Uw functie als PEP: 

Ja, ik ben verwant met een PEP

Naam en voornaam van de PEP: 

Functie van de PEP: 

Uw band met deze persoon:

Echtgenoot / geregistreerd partner  Kind van

 Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP  Ouder van een PEP  

 Partner met zakelijke banden met een PEP  

* PEP: Politiek prominente persoon. Extra eigenaars kunnen worden toegevoegd op pagina 19

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 3  Doel en reikwijdte van de relatie met de klant (alle velden zijn verplicht) 

Wat is het doel van uw aanvraag voor een rekening bij Saxo Bank? (Gelieve slechts één optie aan te kruisen)

Kapitaalbehoud / afdekking (het risico op verlies van de hoofdsom tot een minimum beperken)
Groei (de beleggingswaarde in de loop van de tijd verhogen en prijsschommelingen accepteren)
Speculatie (het meeste risico nemen voor een potentieel hoger rendement)

Hoeveel wilt u de komende 12 maanden beleggen bij Saxo Bank? (EUR) Wat is uw vrij beschikbaar vermogen? 

 < 5 000   500 001 - 750 000   < 5 000

 5 001 - 10 000    750 001 - 1 000 000  5 000 - 50 000

 10 001 - 50 000   2 000 001 - 3 000 000  50 001 - 500 000

 50 001 - 100 000  1 000 001 - 2 000 000  500 001 - 1 500 000

 100 001 - 00 000  2 000 001 - 3 000 000  1 500 001 - 5 000 000

 200 001 - 300 000  3 000 001 - 4 000 000 >5 000 000

 300 001 - 400 000  4 000 001 - 5 000 000 

 400 001 - 500 000 > 5 000 000

Vanuit welk(e) land(en) wil de onderneming gelden overmaken naar Saxo Bank: 

Naar welk(e) land(en) wil de onderneming gelden overmaken vanuit Saxo Bank? 

Keuze van rekeningvaluta: 

Herkomst van het vermogen gebruikt voor uw beleggingen bij Saxo Bank

Om te voldoen aan de regelgeving tegen het witwassen van geld en aan de belastingwetgeving, is Saxo Bank wettelijk verplicht 
om de bepaalde documentatie aangaande de herkomst van uw vermogen te verkrijgen. Hierom vragen wij u het document 
‘Source of Wealth’ in te vullen en bij uw aanvraag te voegen. Deze is achter dit Openingsformulier gevoegd.

Saxo Bank behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment tijdens het goedkeuringsproces om aanvullende documentatie 
te vragen.
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 4 FATCA-status wettelijke verklaring (US foreign account tax compliance act) 

Disclaimer: Dit aanvraagformulier is niet bedoeld voor financiële instellingen die geen financiële vergunning hebben of van 
een licentie zijn vrijgesteld. Daarom kan een rechtspersoon met FATCA-status van Foreign Financial Institution (FFI) deze 
verklaring niet invullen. 
Namens de rechtspersoon/vennootschap verklaar ik/verklaren wij dat onze FATCA-status (hoofdstuk 4 van de US Internal 
Revenue Code) is:

Beursgenoteerde niet-financiële entiteit (NFFE) of NFFE filiaal van beursgenoteerde onderneming

 U De entiteit is een niet-VS-vennootschap die geen financiële instelling is
 T De naam van de entiteit, het aandeel dat regelmatig op een gevestigde effectenmarkt wordt verhandeld, 

is

 T De naam van de effectenmarkt waarop het aandeel regelmatig wordt verhandeld is 

 T Het ISIN-nummer van de aandelen die regelmatig op de effectenmarkt worden verhandeld is 

Actieve niet-financiële entiteit (NFFE)

 U De entiteit is een niet-Amerikaanse vennootschap die geen financiële instelling is.

 T Minder dan 50% van het bruto-inkomen van de entiteiten voor het voorgaande boekjaar is passief inkomen3, en

 T Minder dan 50% van de activa in het bezit van de entiteit zijn activa die Passief Inkomen genereren of worden 
aangehouden voor het genereren van Passief Inkomen (berekend als het gewogen gemiddelde van de per kwartaal 
gemeten percentages van de activa). Inkomen (berekend als een gewogen gemiddelde van het percentage passieve 
activa gemeten op kwartaalbasis).

Passieve niet-financiële entiteit (NFFE)

 U De entiteit is een niet-Amerikaanse vennootschap die geen financiële instelling is.

De entiteit heeft geen substantiële eigenaren in de VS4, of
De entiteit heeft in de VS substantiële eigenaren en deze zijn vermeld in deel 2

Opmerking: Indien de FATCA-status van de entiteit/vennootschap niet NFFE is in een van de bovenvermelde formulieren, moet de FATCA-status van de entiteit/vennootschap worden 

aangegeven in een afzonderlijk verstrekt formulier W-8BEN-E of in een FFI-verklaring.

3 Passief inkomen wordt doorgaans gedefinieerd als: dividenden, rente, huur, royalty’s, lijfrenten en bepaalde andere vormen van passief inkomen, zie de instructies bij formulier 

W-8BEN-E voor een nadere definitie.

4 Substantiële Amerikaanse eigenaren worden in het algemeen gedefinieerd als een Amerikaanse eigenaar die direct of indirect 25 procent of meer van de aandelen van de entiteit 

bezit (naar stemrecht of waarde), zoals gedefinieerd in de U.S. Treasury FATCA Regulations sectie 1.1473-1(b). In sommige rechtsgebieden kan de drempel voor de te rapporteren 
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 5 Vordering voor Amerikaanse belastingvoordelen - Amerikaanse verklaring inzake het bronbelastingverdrag 

(niet van toepassing voor eenmanszaken) 

Geen belangstelling voor de voordelen van het Amerikaanse belastingverdrag

Gelieve hieronder het juiste aan te kruisen indien u aanspraak wenst te maken op de voordelen van het belastingverdrag:

(Bedrijfsnaam)  voldoet aan alle bepalingen van het belastingverdrag tussen VS en 

(land): 

die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op een verlaagd tarief van bronheffing met inbegrip van een bepaling inzake 
beperking van voordelen, en verkrijgt de inkomsten in de zin van Section 894 van de US Internal Revenue Code, en de 
bijhorende voorschriften, als de uiteindelijk belanghebbende. Hieronder volgt een overzicht van de soorten  bepalingen die in 
het toepasselijke belastingverdrag kunnen zijn opgenomen (gelieve 1 aan te duid

 Overheidsinstelling

 Onderneming die voldoet aan de eigendoms- en basis-erosietoets

 Andere belastingvrijgestelde organisatie

 Beursgenoteerde onderneming

 Filiaal van beursgenoteerde onderneming

 Onderneming die voldoet aan de test van de afgeleide voordelen

 Fiscaal vrijgestelde pensioenstichting of pensioenfonds

 Onderneming met een inkomensbestanddeel dat voldoet aan het criterium van het actieve handels- of bedrijfsverkeer

 Gunstige discretionaire beslissing van de bevoegde Amerikaanse autoriteit ontvangen

 Andere (vermeld artikel en lid): 
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 6 CRS (Common Reporting Standard) in OESO-context 

In het kader van de aan Saxo Bank opgelegde CRS rapportageverplichtingen, verzoeken wij u de CRS-informatie van de entiteit 
hieronder aan te geven.

Ik/Wij verkla(a)r(en) dat onze CRS-status is:

 Actieve niet financiële onderneming (NFE)

 Een onderneming waarvan de aandelen regelmatig worden verhandeld op een gevestigde effectenmarkt of een 

onderneming die een gelieerde entiteit is van een dergelijke onderneming

 Een overheidsinstantie of centrale ban

 Een internationale organisatie

 Andere soorten bedrijven, verenigingen of instellingen waarvan het merendeel (> 50%) van de inkomsten afkomstig is 

van actieve bedrijfsactiviteiten (bv. startende NFE)

 Passieve niet-financiële onderneming (NFE)
Vul deze rubriek alleen in als de entiteit/vennootschap fiscaal inwoner is van meer/andere landen dan het land van statutaire 
zetel/adres:

Land van verblijf FIN (Fiscaal identificatienummer) Geen FIN (x)

Gelieve een afzonderlijk document bij te voegen voor andere landen van verblijf.

Deel 7 Aangifte van aandelen aan toonder 

  Ik/Wij bevestig(en) hierbij dat de onderneming: 
en/of één van haar aandeelhouders op deze datum geen aandelen aan toonder heeft uitgegeven en niet van plan is die uit te 
geven.

 De onderneming verbindt zich ertoe Saxo Bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien de onderneming 
aandelen aan toonder uitgeeft of voornemens is uit te geven.

 De onderneming begrijpt en aanvaardt dat Saxo Bank elke klantrelatie met de onderneming kan beëindigen met een 
schriftelijke kennisgeving van 30 dagen nadat de onderneming enige aandelen aan toonder heeft uitgegeven of van plan is 
enige aandelen aan toonder uit te geven.
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Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening
Zakelijke rekening

Deel 8  Verklaring van de klant 

Ik verklaar dat de in dit formulier verstrekte gegevens naar mijn beste weten waarheidsgetrouw, juist en volledig zijn. 

Verklaren voorts:
De geïdentificeerde entiteit is geen Amerikaans persoon; 
De inkomsten waarop dit formulier betrekking heeft zijn: 
(a) niet in verband staan met de uitoefening van een beroep of bedrijf in de Verenigde Staten,
(b) verband houden met, maar niet onderworpen zijn aan belasting krachtens een verdrag inzake de inkomstenbelasting, of
(c) het aandeel van de partner in het effectief inkomen van een partnerschap verbonden inkomsten;

Voor makelaars- of ruilhandelstransacties is de uiteindelijk belanghebbende een vrijgestelde niet-Amerikaanse persoon. 
Een niet-Amerikaanse persoon omvat een niet-Amerikaanse vennootschap, een niet-Amerikaanse partnerschap, een niet-
Amerikaanse trust, een niet-Amerikaanse nalatenschap, en elke andere persoon die geen Amerikaanse persoon is.

Het omvat ook een niet-VS bijkantoor of kantoor van een Amerikaanse financiële instelling of een Amerikaanse clearing 
organisatie indien het niet-VS bijkantoor een gekwalificeerde tussenpersoon (QI) is. In het algemeen is een betaling aan een 
Amerikaans bijkantoor van een niet-Amerikaanse persoon een betaling aan een niet-Amerikaanse persoon;

Bevredigende antwoorden te hebben ontvangen op al mijn/onze vragen betreffende de voorwaarden en andere kwesties in 
verband met de relevante producten; en

Dat de FATCA-status zoals opgegeven in deze klantaanvraag accuraat, volledig en actueel is.
De verplichting hebben om Saxo Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen als onze FATCA-status verandert.

Voorts bevestig(en) ik/wij:
Dat de door mij/ons verstrekte en in dit formulier ingevulde gegevens juist zijn en dat ik/wij erken(nen) dat ik/wij verplicht ben/
zijn Saxo Bank onmiddellijk te informeren in geval van wijzigingen in deze gegevens;

Dat het investeringsbedrag door mij/ons is gekozen met inachtneming van onze totale financiële omstandigheden en door mij/
ons in die omstandigheden redelijk geacht is;

Ik/wij erken(nen) en ga(an) ermee akkoord dat persoonlijke informatie* die door mij/ons aan Saxo Bank wordt verstrekt:
Kan worden gebruikt om een zoekopdracht uit te voeren bij een externe verificatiedienstverlener om mijn identiteit te verifiëren. 
Om dit te doen kan de derde partij authenticatie dienstverlener de gegevens die ik/wij verstrekken controleren met gegevens 
in een database (openbaar of anderszins) waartoe zij toegang hebben. Zij kunnen mijn/onze gegevens in de toekomst ook 
gebruiken om andere bedrijven te helpen bij verificatiedoeleinden. Een verslag van het onderzoek zal worden bewaard;

Kan worden verstrekt aan andere bedrijven binnen de Saxo Bank Groep5. Sommige bedrijven van de Saxo Bank Groep zijn 
gevestigd in landen waar de gegevensbeschermingswetgeving mogelijk niet dezelfde mate van bescherming biedt als de 
Nederlandse wetgeving;

De informatie kan worden gedeeld om te voldoen aan wettelijke voorschriften (onder meer uit hoofde van de Nederlandse wet 
inzake maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld), maar ook voor het uitvoeren van risicobeheer, het verstrekken 
en uitvoeren van beleggingsadvies, beleggingsdiensten, hulp bij vragen van klanten en voor algemene administratieve 
doeleinden, zodat Saxo Bank haar 24/7 dienstverlening aan de klant aan te bieden;

Kan worden gedeeld met een derde partij die namens de Saxo Bank Groep werkt met het oog op het uitvoeren van 
klantenanalyse ten behoeve van de verkoop en marketing van de Saxo Bank Groep.
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Ik/Wij verkla(a)r(en) tevens door mijn/onze handtekening(en):
(A)  T e begrijpen en te aanvaarden dat de relatie tussen Saxo Bank en mij, elke opdracht, instructie en contract en dit

Aanvraagformulier voor Klanten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met enkel en alleen de
Nederlandse wetgeving.

(B)  Te begrijpen en te aanvaarden dat dit deel 4, litra (A)-(C) zal blijven bestaan, ook na beëindiging van de relatie tussen Saxo
Bank en mij.

(C)  Dat Saxo Bank mij geen Key Information Documents (“KID”) in papieren vorm zal toesturen, maar dat relevante KID’s online
beschikbaar zullen zijn online via het handelsplatform voorafgaand aan de handel, dat ik in het geval van een Stop-out van
mijn posities geen KID’s zal ontvangen voorafgaand aan uitvoering van mijn posities en dat ik altijd contact kan opnemen
met Saxo Bank om KID’s in papieren vorm te ontvangen.
Voor meer informatie zie: www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid

3 **De Saxo Bank Groep bestaat momenteel uit de op onze website vermelde ondernemingen: www.home.saxo
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Deel 9 Ondertekening 

Namens de rechtspersoon/onderneming:
Ik/Wij verkla(a)r(en) te handelen in eigen naam zoals hierboven gespecificeerd en niet namens een derde partij met betrekking 
tot alle zaken met betrekking tot deze klantrelatie en dat dienovereenkomstig alle te storten en te verhandelen gelden op de 
rekening bij Saxo haar eigen fondsen zijn.

Ik/Wij verkla(a)r(en) dat ik/wij gemachtigd ben(zijn) om namens de rechtspersoon te ondertekenen.

De ondergetekenden:

Bevestigen dat zij de Overeenkomst Tripartiete Dienstverlening, Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening en alle 
documenten hieronder hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd:
Belangrijke informatie Tripartiete dienstverlening
Beleid orderuitvoering Beleid belangenconflicten
Informatieblad depositogarantiestelsel Privacy verklaring
Algemene Bankvoorwaarden

De meest actuele versies van bovenstaande documenten zijn terug te vinden op de website.

Beleggingsonderneming zal middels deze verklaring de Klantovereenkomst Tripartiete Dienstverlening ondertekenen. Deze 
verklaring geldt als akte van verpanding aan Saxo Bank als bedoeld in de Klantovereenkomst en de daarbij behorende 
Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening. Deze verklaring geldt eveneens als mededeling van deze verpanding aan Saxo 
Bank. 

    Hierbij machtig ik Saxo Bank om gegevens te delen die ik heb verstrekt aan Saxo Bank als onderdeel van het klant worden 
bij Saxo Bank, met de Beleggingsonderneming, zodat de Beleggingsonderneming mij van dienst kan zijn in mijn relatie met 
Saxo Bank’.

Plaats Datum 

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger:  Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 2*:

Naam Naam 

Handtekening Beleggingsonderneming:

Naam: 

Beleggingsonderneming: 
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Gaan akkoord met de rolverdeling Beleggingsonderneming, Klant en Saxo Bank zoals genoemd op pagina 1 van dit 
document.

https://www.home.saxo/-/media/documents/regional/nl/overeenkomst-tripartiete-dienstverlening.pdf?revision=0803840a-519a-4ccd-80e2-b5a1a5fa17a9
https://www.home.saxo/-/media/documents/regional/nl/voorwaarden-tripartiete-dienstverlening.pdf?revision=d7022da3-1f7e-4658-af05-27fa1773bbf0
https://www.home.saxo/-/media/documents/regional/nl/beleid-orderuitvoering.pdf?revision={7C1DE41B-B777-4D85-8569-3F900397A9AF}
https://www.home.saxo/-/media/documents/regional/nl/beleid-belangengenconflicten.pdf?revision={4EB67625-5714-4F45-A277-CC4B04E76950}
https://www.home.saxo/-/media/documents/regional/nl/informatieblad-depositogarantiestelsel.pdf?revision={93B47CE5-B63C-474E-B6F7-FCC920E18306}
https://www.home.saxo/nl-nl/legal/privacy-policy/privacy-policy
https://www.home.saxo/-/media/documents/regional/nl/algemene-bankvoorwaarden.pdf?revision={B133A94B-F23C-4F1E-89BE-49279FC6A638}
https://www.home.saxo/nl-nl/legal/partner-documentation/partner-documentation
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Definities en toelichtingen

Voordat u het formulier invult, moet u ervoor zorgen dat u alle informatie over de Saxo Bank rekening op naam van de 
minderjarige heeft gelezen en begrepen, inclusief de Belangrijke Informatie Tripartiete Dienstverlening en de daarin opgenomen 
beschrijving van risico’s van beleggen, die beschikbaar zijn op de website van Saxo Bank. 

Definitie van uiteindelijke belanghebbenden van de onderneming:

L De uiteindelijke belanghebbende is:

 Ede natuurlijke persoon (of personen) die de uiteindelijke eigenaar is (of zijn) van  
of zeggenschap heeft (hebben) over de onderneming; en/of 

 de natuurlijke persoon (of personen) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke 
relatie wordt aangegaan.

Concreet gaat dit over de natuurlijke personen die de onderneming controleren, bijvoorbeeld door aandeelhouder te zijn 
voor meer dan 25% van de aandelen, of door op een andere wijze de feitelijke controle over de onderneming te bezitten, 
bijvoorbeeld via het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten.

Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon met inbegrip van 
maar niet beperkt tot naam, persoonlijk identificatienummer, adres enz. evenals rekeninginformatie, boekingen, investeringen 
enz. bij de registratie als klant of later.

Algemeen privacybeleid
Klik hier voor informatie over het beleid van de Saxo Bank Groep inzake persoonsgegevens.

Klantenclassificatie
In overeenstemming met de MiFID-richtlijn is Saxo Bank verplicht de klanten van de bank te segmenteren en te classificeren 
in drie categorieën: Retail, Professional en Eligible Counterparty. Alle klanten zullen, als uitgangspunt, worden geclassificeerd 
als Retail Cliënten, om hen het hoogste niveau van wettelijke bescherming te bieden. Indien u echter van mening bent dat 
deze initiële classificatie niet overeenstemt met uw huidige niveau van kennis en ervaring in bepaalde (of het hele scala aan) 
beleggings- en hedgeproducten, kunt u een andere classificatie selecteren na opening van uw rekening via het platform.

Vorderingen uit hoofde van belastingverdragen:
Entiteiten/vennootschappen in rechtsgebieden die een belastingverdrag met de VS hebben gesloten, kunnen krachtens de 
bepalingen van een dergelijk belastingverdrag in aanmerking komen voor verlaagde tarieven op de bronbelasting op inkomsten 
uit bronnen in de VS De toepasselijkheid van verdragsvoordelen, hangt echter af van de vraag of de ontvanger voldoet 
aan de bepalingen in het specifieke belastingverdrag, inclusief eventuele beperking van voordelen bepalingen. Het is uw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aan dergelijke bepalingen wordt voldaan. Raadpleeg uw belastingadviseur over 
verdragsvoordelen kwesties.

LEI-code:
Opmerking: LEI is een unieke alfanumerieke code van 20 tekens die vereist is om derivatencontracten binnen de Europese 
Economische Ruimte (EER) te verhandelen en te rapporteren, cf. Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR). LEI-codes worden 
afgegeven door door de EU erkende lokale operationele eenheden (LOU’s).
Een LEI kan aangevraagd worden via volgende website.

NACE code:
NACE code (moet een letter en een combinatie van cijfers bevatten), voorbeeld: A01.64): 
Om te voldoen aan de rapportagevereisten van de Europese Bankautoriteit (EBA), moeten alle klanten een NACE code opgeven 
om hun belangrijkste economische activiteit aan te duiden. NACE codes zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 en 
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vormen het kader voor het verzamelen en presenteren van statistische gegevens op basis van economische activiteit. NACE is 
vergelijkbaar met IS IC onder auspiciën van de VN, en Standard Industrial Classification (SIC) in de Verenigde Staten onder de 
bevoegdheid van het Bureau of Labor Statistics.

De volledige lijst met NACE codes kan u hier vinden:
ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=E

Gevolmachtigden
Gevolmachtigden zijn werknemers van de onderneming die door de onderneming gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de 
rekening van de onderneming bij Saxo Bank en door de onderneming gemachtigd zijn om namens de onderneming transacties 
uit te voeren. Elke gevolmachtigde moet een eigen e-mailadres en eigen telefoonnummer hebben en zijn/haar toegang tot de 
rekening wordt geïdentificeerd door een unieke login-ID.

Politically Exposed Person (PEP)
Een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name:
a)  staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
b)  parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;
c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
d)  leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van 

administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke 
omstandigheden;

e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
h)  bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij 

een internationale organisatie.

Of natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een vennootschap, fiducie, trust, vereniging of 
stichting, waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon;

Onder banden met een politiek prominente persoon (PEP) worden familieleden en naaste geassocieerden verstaan*** 
Onder “familielid” wordt verstaan:
a) de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
b)  de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met  

de echtgenoot worden aangemerkt;
c) de ouders;

Onder “personen bekend als naaste geassocieerden” wordt verstaan: 
De natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een 
vennootschap, fiducie, trust, vereniging of stichting of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere 
nauwe zakelijke relaties hebben;

*** eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1477481477552&uri=CELEX:32015L0849
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Deel 2A Aanvullend  Vertegenwoordiger 

Voor- en achternaam: Nationaliteit: Functie:    

 Uiteindelijk belanghebbende

 Raad van Bestuur 

 Management

 Gevolmachtigde

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en plaats: Land: E-mail: Mobiel nummer: Geboorteland

 Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgeno-
teerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer in 
land van fiscale woon- 
plaats (Voor Nederlandse 

inwoners is dit het burgerservi-

cenummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in % of ande-
re informatie met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over een 
entiteit:

Direct  % Indirec  %

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor 
één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

  Ja, ik ben een PEP         Nee, ik ben geen PEP
 
 Uw functie als PEP: 

  Ja, ik ben verwant met een PEP
  
 Naam en voornaam van de PEP: 

Functie van de PEP: 

Uw band met deze persoon:

 Echtgenoot / geregistreerd partner      Kind van

   Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP   Ouder van een PEP  

   Partner met zakelijke banden met een PEP  

* PEP: Politiek prominente persoon

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Deel 2A Aanvullend  Vertegenwoordiger 

Voor- en achternaam: Nationaliteit: Functie:    

 Uiteindelijk belanghebbende

 Raad van Bestuur 

 Management

 Gevolmachtigde

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en plaats: Land: E-mail: Mobiel nummer: Geboorteland

 Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgeno-
teerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer in 
land van fiscale woon- 
plaats (Voor Nederlandse 

inwoners is dit het burgerservi-

cenummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in % of ande-
re informatie met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over een 
entiteit:

Direct  % Indirec  %

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor 
één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

  Ja, ik ben een PEP         Nee, ik ben geen PEP
 
 Uw functie als PEP: 

  Ja, ik ben verwant met een PEP
  
 Naam en voornaam van de PEP: 

Functie van de PEP: 

Uw band met deze persoon:

 Echtgenoot / geregistreerd partner      Kind van

   Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP   Ouder van een PEP  

   Partner met zakelijke banden met een PEP  

* PEP: Politiek prominente persoon

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Deel 2B Aanvullend  Uiteindelijk belanghebbende 

Voor- en achternaam: Nationaliteit: Functie:    

 Uiteindelijk belanghebbende

 Raad van Bestuur 

 Management

 Gevolmachtigde

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en plaats: Land: E-mail: Mobiel nummer: Geboorteland

 Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgeno-
teerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer in 
land van fiscale woon- 
plaats (Voor Nederlandse 

inwoners is dit het burgerservi-

cenummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in % of ande-
re informatie met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over een 
entiteit:

Direct  % Indirec  %

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor 
één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

  Ja, ik ben een PEP         Nee, ik ben geen PEP
 
 Uw functie als PEP: 

  Ja, ik ben verwant met een PEP
  
 Naam en voornaam van de PEP: 

Functie van de PEP: 

Uw band met deze persoon:

 Echtgenoot / geregistreerd partner      Kind van

   Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP   Ouder van een PEP  

   Partner met zakelijke banden met een PEP  

* PEP: Politiek prominente persoon

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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Deel 2B Aanvullend  Uiteindelijk belanghebbende 

Voor- en achternaam: Nationaliteit: Functie:    

 Uiteindelijk belanghebbende

 Raad van Bestuur 

 Management

 Gevolmachtigde

Straat en huisnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Postcode en plaats: Land: E-mail: Mobiel nummer: Geboorteland

 Naast 
geassocieerde*: 

 Ja  Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgeno-
teerde ondernemingen?    Ja  Nee

Indien ja, in welke: 

Bestaande Saxo 
rekening: 

 Niet van 
toepassing

Fiscaal 
identificatienummer in 
land van fiscale woon- 
plaats (Voor Nederlandse 

inwoners is dit het burgerservi-

cenummer):

Vermeld hieronder het aantal aandelen / stemrechten uitgedrukt in % of ande-
re informatie met betrekking tot de eigendom van of zeggenschap over een 
entiteit:

Direct  % Indirec  %

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor 
één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

  Ja, ik ben een PEP         Nee, ik ben geen PEP
 
 Uw functie als PEP: 

  Ja, ik ben verwant met een PEP
  
 Naam en voornaam van de PEP: 

Functie van de PEP: 

Uw band met deze persoon:

 Echtgenoot / geregistreerd partner      Kind van

   Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP   Ouder van een PEP  

   Partner met zakelijke banden met een PEP  

* PEP: Politiek prominente persoon

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en heeft u toegang tot bevoorrechte informatie 
betreffende de financiële markten?   Ja  Nee
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