Template – Opt Up request Letter Non-Professional Client

NIBC Bank N.V.
P.O. Box 380
2501 BH The Hague
FAX

MiFID Opt up verzoek NonProfessional Client

Geachte [ ],
Onder verwijzing naar de Client Classificatiebrief van [ ] verzoek ik NIBC Bank N.V. (“NIBC”) hierbij mij
te behandelen als Professionele Client.
Door het ondertekenen van deze brief verklaar ik mij ervan bewust te zijn dat ik minder bescherming
krijg, dat daaraan risico’s verbonden zijn en dat ik geen beroep meer kan doen op de
beleggerscompensatieregeling. Daarnaast ben ik mij ervan bewust dat ik waarschijnlijk minder
informatie over NIBC’s diensten en beleggingen ontvang, indien ik word behandeld als Professionele
Client.
Tevens verklaar ik dat ik voldoe aan twee van de drie onderstaande vereisten:
Ik heb in de voorafgaande vier kwartalen transacties van substantiele omvang uitgevoerd, met
een gemiddelde frequentie van tien transacties per kwartaal;
De totale omvang van mijn portefeuille (inclusief liquide middelen) is meer dan 500.000 euro;
Ik ben (voorheen) werkzaam (geweest) in de financiele sector voor ten minste 1 jaar in een
professionele positie waarvoor kennis van de af te sluiten transacties nodig is.

Met vriendelijke groet,

[Non-Professional Client]

English version
NIBC Bank N.V.
P.O. Box 380
2501 BH The Hague
Opt-up request Non-Professional Client

Dear [ ],
With reference to the MiFID Client Classification letter dated [ ], I herewith request NIBC Bank N.V.
(“NIBC”) to treat me as a Professional Client.
By signing this letter, I state that I am aware the I am granted less protection. I am also aware of the
risks of this lower protection and I can no longer rely on the investor compensation scheme
(beleggerscompensatieregeling). Further, I am aware that I might receive less information on NIBC’s
services and investments, if I am treaded as a Professional Client.
In addition I declare that I fulfil two out of the three conditions set out below:
I completed a minimum of 10 transactions, with a substantial size, per quarter (on average) over
the previous four quarters;
The size of my financial instruments portfolio (including cash deposits) exceeds 500,000 euro;
I have worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which
requires knowledge relevant for the envisaged transaction.
Kind regards,

[Non-Professional Client]

