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Algemeen
De kredietverlening van Kempen & Co geschiedt in de vorm van Effectenkrediet. Het kredietmaximum is gebaseerd op de onderpandwaarde van uw effectenportefeuille en/of creditgelden en wordt als krediet op uw rekening verstrekt. De overeengekomen kredietlimiet geldt bij Kempen & Co als het plafond voor al uw verplichtingen uit hoofde van de beleggingsdienstverlening. Deze verplichtingen kunnen naast uw debetstand op uw
rekening ook bestaan uit uw eventuele marginverplichtingen voor geschreven optieposities en futureposities.
De onderpandwaarde wordt berekend door een percentage te nemen van de actuele waarde van uw effectenportefeuille en/of creditgelden.

Onderpandpercentages
Voor de bepaling van de onderpandwaarde van uw effectenportefeuille en/of creditgelden aangehouden op
uw rekening bij Kempen & Co worden, hanteert Kempen & Co de navolgende dekkingspercentages op basis
van een gespreide effectenportefeuille.

SOORT ONDERPAND

DEKKING %

×× Geldtegoeden luidend in Euro

100%

×× Geldtegoeden luidend in overige valuta

70%

×× (Rechten op uitlevering van) obligaties, uitgegeven of gegarandeerd door de Staat der Nederlanden,

80%

×× (Rechten op uitlevering van) officieel ter beurze genoteerde obligaties, beleggingsfondsen en

60%

×× Alle door Kempen & Co N.V. beheerde fondsen, beursgenoteerd en niet beursgenoteerd.

60%

×× (Rechten op uitlevering van) overige officieel ter beurze genoteerde buitenlandse obligaties, beleg-

40%

×× Optierechten, warrants en overige al dan niet voorwaardelijke rechten uit hoofde van transacties in

0%

×× Overige zaken, vermogensrechten of voor u gestelde garanties, tenzij schriftelijk anders door ons

0%

Duitsland, België of Frankrijk

(certificaten van) aandelen met een notering in euro’s.

gingsfondsen en (certificaten van) aandelen, met een notering anders dan euro’s.
financiële instrumenten
bevestigd

I ndien er naar het oordeel van Kempen & Co. N.V. geen sprake is van een gespreide portefeuille dan wel sprake
is van een beperkte liquiditeit van het betreffende instrument binnen de portefeuille, behoudt Kempen & Co.
N.V. zich het recht voor een lager bevoorschottingspercentage te hanteren.
Alle percentages zijn maxima. Kempen & Co kan, indien zij dat noodzakelijk acht, voornoemde percentages te
allen tijde wijzigen.
Overschrijding van de gehanteerde limiet leidt tot een dekkingstekort en is niet toegestaan.
Op effectenkrediet zijn de Voorwaarden Effectenkrediet van toepassing.
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Onderdekking
Wanneer de debetstand op uw rekening hoger is dan de onderpandwaarde van uw aan de bank verpande effectenportefeuille is sprake van een onderdekking. Een onderdekking kan onder andere ontstaan door koersdalingen, wijzigingen van de toegepaste onderpandpercentages of door het afboeken van de door u verschuldigde rente op uw rekening. U dient dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen de
onderdekking ongedaan hebben gemaakt of hierover nadere afspraken met uw bank hebben gemaakt. U kunt
een onderdekking ongedaan maken door geld over te boeken naar uw rekening of door uw effectenportefeuille geheel of gedeeltelijk te verkopen. Indien u niet tijdig een onderdekking ongedaan maakt of hierover een
nadere afspraak maakt met uw bank, kan de bank voor uw rekening en risico uw effectenportefeuille geheel of
gedeeltelijk verkopen om de onderdekking ongedaan te maken.

Risico’s Effectenkrediet
Aan het gebruik van een Effectenkrediet zijn risico’s verbonden. U kunt uw inleg verliezen en zelfs een restschuld overhouden door gebruik te maken van een Effectenkrediet. De variabele rente die u moet betalen over
de debetstand op uw rekening kan hoger zijn dan het rendement dat u behaalt op uw effectenportefeuille.
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