Verzoek tot wijzigen classificatie

Banken zijn wettelijk verplicht om klanten in te delen als professionele belegger of niet-professionele belegger.
De bescherming die u als belegger krijgt, hangt af van de categorie waarin u bent ingedeeld. Wij delen beleggers
standaard in als niet-professionele belegger.
U heeft de mogelijkheid een verzoek in te dienen om te worden ingedeeld als professionele belegger. Wanneer u
wenst te worden aangemerkt als professionele belegger, dient u er zich rekenschap van te geven dat u minder
beleggersbescherming krijgt. Wij geven u een paar voorbeelden:
> H
 et beleggerscompensatiestelsel is niet van toepassing als u een professionele belegger bent. Deze regeling
compenseert particuliere beleggers en kleine ondernemingen tot maximaal € 20.000 als een financiële instelling
niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
> 	Ook sturen wij u minder vaak informatie over uw beleggingen. U moet dus zelf zorgen voor adequate informatie
voorziening.
 et staat u vrij om een verzoek in te dienen. Dit verzoek dient u schriftelijk en gemotiveerd aan
H
Triodos Bank te richten en dient de volgende informatie te bevatten:
> Datum van het verzoek
> 	 Het verzoek om gekwalificeerd te worden als professionele belegger
> De reden voor uw verzoek
> Naam en ondertekening
Dient u het verzoek in voor een instelling of rechtspersoon? Dan dient het verzoek de statutaire naam te bevatten en
door een (of meerdere van de) tekenbevoegde vertegenwoordiger(s) te worden ondertekend.

Uw verzoek kunt u sturen naar:
Triodos Bank NV
Private Banking
Postbus 55
3700 AB Zeist

Triodos Bank neemt verzoeken om uw classificatie te wijzigen graag in behandeling. Wij beoordelen ieder verzoek op
grond van de wettelijke vereisten. Triodos Bank is echter niet verplicht een verzoek in te willigen.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via telefoon 030 693 6505.
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