Faxovereenkomst inzake aansprakelijkheid

A.u.b. ingevuld en ondertekend versturen aan:

flatex Bank AG, Postbus 7030, 1007 JA Amsterdam

Gegevens eerste rekeninghouder of onderneming
Klantnummer (indien bekend)
Achternaam of naam van de onderneming

Voornaam of aanvulling op naam van de onderneming

Straat

Huisnummer

Postcode

Toevoeging
Land

Plaats

0132000090040101

Gegevens tweede rekeninghouder
Klantnummer (indien bekend)
Achternaam

Voornaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Opdracht per fax voor alle rekeningen - b e h a l v e

Toevoeging
Land

effectenorders

Ik geef/wij geven u de opdracht de per fax binnenkomende orders uit te voeren, mits deze zijn voorzien van de handtekeningen van de eerste
rekeninghouder of de gemachtigde vertegenwoordiger (zakelijke klanten) of, indien van toepassing, van de tweede rekeninghouder of gevolmachtigde
vertegenwoordiger en mits een vergelijking van deze handtekeningen geen opvallend verschil laat zien.
In geval van onleesbaarheid van een opdracht kunt u mij/ons bereiken via mijn/ons telefoonnummer

.

De authenticiteit van de orders kan bij het gebruik van dit medium slechts door u worden geverifieerd op basis van deze inkomende fax. Het originele
document is niet beschikbaar voor controledoeleinden. Daarom kunt u op basis van de fax niet precies weten of een opdracht vals is - bijvoorbeeld
doordat een echte handtekening uit een ander document is aangebracht - of is vervalst - bijvoorbeeld door wijzigingen in de informatie van de
ontvangers. Dit is alleen mogelijk als het ruwe vervalsingen of manipulaties betreft die zelfs na het verzendproces herkenbaar zijn.
Ik draag/wij dragen alle schade die voortvloeit uit de vervalste of gemanipuleerde orders, tenzij u de controle niet met de noodzakelijke zorgvuldigheid
hebt uitgevoerd. U bent echter alleen verplicht om te controleren of een ruwe, zelfs na het overdrachtsproces nog steeds herkenbare, vervalsing of
manipulatie bestaat. Indien sprake is van schending van deze controletaak, dan wordt uw schuld naar evenredigheid in aanmerking genomen.
Opmerking van de bank: We vragen uw begrip dat we slechts de volgende opdrachten in de originele fax kunnen accepteren, zelfs als er sprake is van
een Faxovereenkomst inzake aansprakelijkheid: het plaatsen van orders, opening van meerdere, andere rekeningen/depots, wijziging van
tegenrekening, het inrichten, het wijzigen en het opzeggen van volmachten, deponering van effecten.

Plaats, datum

Handtekening eerste rekeninghouder/gevolmachtigde vertegenwoordiger
Ingeval van zakelijke klanten: stempel van de onderneming en handtekening van de
gevolmachtigde vertegenwoordiger

Plaats, datum

Handtekening tweede rekeninghouder/gevolmachtigde vertegenwoordiger
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