CIF 143/11

NIEUWS EN UPDATES

16/07/2018
Geachte cliënt,
We passen onze klantovereenkomst, risico-waarschuwing en PRIIP KIDs aan (valuta, indices, cryptovaluta, ETFs,
grondstoffen & aandelen) om ze in overeenstemming te brengen met de regels van de ESMA, de veranderingen gaan
in op 29 juli 2018. Om de belangrijkste wijzigingen te bekijken klikt u alstublieft op de relevante link.

10/07/2018
Geachte cliënt,
We laten u weten dat op 29 juli 2018 nieuwe regels van kracht worden met betrekking tot uw rekening, zoals besloten
door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het doel van deze maatregelen is om het risico te
beperken dat verbonden is aan de handel in CFDs en om uw belangen als individuele consument te beschermen.
Deze maatregelen omvatten het volgende:
1. Verhoogde marge-eisen bij opening
a. 3.33% (of 1:30 hefboom) van de nominale waarde van het CFD indien de onderliggende waarde een
valutapaar is bestaande uit twee van de volgende munteenheden: USD, EUR, JPY, GBP, CAD of CHF;
b. 5% (of 1:20 hefboom) van de nominale waarde van het CFD indien de onderliggende waarde is:
i. UK 100, France 40, Germany 30, US 100, US 500, US Tech 100, Japan 225, Australia 200 of Europe 50;
ii. Eender welk valutapaar bestaande uit tenminste één munteenheid die niet is genoemd onder (a)
hierboven;
iii. Goud;
c. 10% (of 1:10 hefboom) van de nominale waarde van het CFD indien de onderliggende waarde een
grondstof is of een aandelenindex die niet is genoemd onder (b) hierboven;
d. 50% (of 1:2 hefboom) van de nominale waarde van het CFD indien de onderliggende waarde een
cryptovaluta is;
e. 20% (or 1:5 hefboom) van de nominale waarde van het CFD indien de onderliggende waarde een aandeel
is of enig andere financiel vermogensbestanddeel dat niet hierboven is genoemd.
2. Marge-sluitingsbescherming
Alle posities zullen worden gesloten indien de gelden die beschikbaar zijn op de rekening (bijv. uw tegoed)
gelijk zijn aan of beneden 50% van de beginmarge komen (d.w.z. uw Gebruikte Marge) die nodig is om posities
Vestle is the trading name of iCFD Limited, authorized and regulated by CySEC under license # 143/11.
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B.
54216, Limassol, Cyprus
Tel: +35725204600 | Fax: +35725204607 | www.vestle.com

CIF 143/11

te openen. Vestle zal cliënten toestaan om volledig gebruik te maken van nog niet gerealiseerde winsten op
hun open posities om verliesgevende posities te ondersteunen.
Cliënten moeten ervoor zorgdragen dat zij voldoende geld op hun rekening hebben staan op 29 juli 2018 om
hun posities onder de nieuwe regels te kunnen ondersteunen, anders zullen hun posities automatisch worden
gesloten.
3. Negatieve balansbescherming
Cliënten van Vestle zullen blijven profiteren van de negatieve balansbescherming, hetgeen inhoudt dat
cliënten niet meer kunnen verliezen dan er op hun rekening staat.
4. Geldelijke of niet-geldelijke voordelen
Cliënten zullen niet langer profiteren van enige vorm van geldelijke of niet-geldelijke voordelen, aangezien
zulke aanbiedingen volledig zijn verboden.
Cliënten die een kortingsaanbod op de spread op hun rekening hebben, zullen dit aanbod kwijtraken op 28 juli
2018.
Gelieve ervoor te zorgen dat u voldoende geld heeft om uw open posities te ondersteunen onder de nieuwe regels.
Voor de volledige tekst van de nieuwe regels kunt u kijken op https://www.esma.europa.eu/pressnews/esmanews/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options
Heeft u verdere vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice onder +357-25204600.

24/05/2018
Geachte cliënt,
Graag stellen wij u ervan in kennis dat we ons privacybeleid hebben aangepast aan de nieuwe Europese regelgeving
inzake gegevensbescherming die van kracht wordt op 25 mei 2018. U kunt het volledige privacybeleid hier lezen.

15/04/2018
Geachte cliënt,
Wij willen graag een verandering onder uw aandacht brengen van artikel 7.2.7. van de cliëntovereenkomst. Ingevolge
deze wijziging heeft u 14 dagen de tijd om uw aanmeldingsproces af te ronden vanaf de datum van aanvaarding van
de cliëntovereenkomst, niet vanaf de datum dat u uw eerste storting doet of heeft gedaan. Deze wijziging treedt in
kracht op 29 april 2018. Als u uw aanmeldingsproces niet voor die tijd afrondt, zal de Maatschappij beperkingen
opleggen aan uw rekening vanaf die datum of op iedere dag daarna die is gelegen 14 dagen na uw acceptatie van de
cliëntovereenkomst op de website van de Maatschappij. Zulke beperkingen kunnen inhouden de beëindiging van de
diensten in overeenstemming met artikel 18 van de cliëntovereenkomst, alsmede eventueel het automatisch sluiten
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van alle posities en het starten van de procedure om alle op de sluitingsdatum op de rekning beschikbare gelden terug
te storten.

08/03/2018
Geachte cliënt,
Neemt u er alstiblieft kennis van dat wij - om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan nieuwe regels
voortvloeiend uit de Markets in Financial Instruments Directive II (EU) 2014/65/EU (‘MIFID II’) en de door de Commissie
gedelegeerde Regeling (EU) 2017/565 als aanvulling op MiFID II, die op 3 januari 2018 van kracht werd - onze juridische
documentatie voor cliënten hebben aangepast. We raden u aan om op de links hier beneden te clicken en een kopie
te downloaden en op te slaan van ieder nieuw document voor uw eigen administratie.
1. Veranderingen in de cliëntovereenkomst
De bepalingen in onze cliëntovereenkomst werden aangepast om onder andere de veranderingen weer te
geven die noodzakelijk werden op grond van de MiFID II verordeningen:
•

De doelmarkt voor de aangboden diensten en produkten is vastgelegd, waarbij Vestle zich het recht
voorbehoudt een aanvraag voor de opening van een rekening af te wijzen indien de potentiële klant nicht
behoort tot de doelgroep van Vestle.

•

Vestle zal zijn uiterste best doen om de laagstmogelijke spreads voor standaardrekeningen op de website
van Vestle openbaar te maken. De cliënt neemt er kennis van, dat de angeboden spreads fluctueren en
overeenkomstig de marktvolatiliteit en het klantprofiel bij Vestle door Vestle naar eigen goeddunken
worden aangepast.

•

Voor zover mogelijk wordt informatie verstrekt in de voorkeurstaal van de cliënt. Anderzijds neemt de
cliënt er kennis van dat Engels de officiële taal bij Vestle is en dat daardoor bepaalde documenten slechts
beschikbaar worden gesteld in de Engelse taal.

•

Vestle heeft van tijd tot tijd het recht om afloopdata te stellen voor enkele of alle van de financiële
instrumenten die het aanbiedt. Iedere transactie van dat type, voor zover niet reeds door de cliënt voor
het verstrijken van de afloopdatum gesloten, wordt op de vastgestelde afloopdatum en tegen de laatste
op het handelsplatform gehanteerde prijs gesloten.

•

Omdat de telefoongesprekken tussen Vestle en de cliënt worden opgenomen en overeenkomstig de
relevante wetten en verordeningen worden opgeslagen, kan Vestle op verzoek van de regelgevend
autoriteiten deze fragmenten ter beschikking stellen. De cliënt kan schriftelijk aantekeningen opvragen
betreffende de ontvangst, het transport en de uitvoering van opdrachten.

In aanvulling op iedere andere verplichting die Vestle eventueel heeft, zullen belangrijke veranderingen
betreffende commissies, kosten, en tarieven worden gepubliceerd op de website onder de nieuws en updates
afdeling.
In tijden van abnormale handelsomstandigheden zal de Maatschappij het recht hebben om iedere open
transactie van elk financieel instrument te sluiten dat de Maatschappij volatiel acht.
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De Maatschappij zal niet aansprakelijk zijn voor enige storing in de stortings- of opnamefase via welke
betalingsmethode dan ook en via welk communicatiemiddel dan ook.

2. Verandering van de regel inzake belangenconflicten
De regel inzake belangenconflicten werd aangepast om een betere openbaarmaking van mogelijke
belangenconflicten met cliënten te waarborgen en te tonen welke procedures door Vestle werden vastgelegd
om deze conflicten te verminderen.
3. Verandering van het cliëntcategorisatiebeleid
Het beleid inzake cliëntcategorisatie werd aangepast om nauwkeurig de nieuwe MiFID II voorschriften te
weerspiegelen. U kunt er zeker van zijn dat uw cliëntcategorisatie en iedere toepasselijke bescherming
daardoor onaagetast blijft door MiFID II.
4. Verandering inzake de uitvoering van orders
Onze orderexecutie werd aangepast om te voldoen aan de strengste eisen die MiFID Ii aan Vestle stelt, met de
intentie, dat alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de bestmogelijke resultaten bij de
orderexecutie van cliënten te bereiken.
5. Invoering van het openbaarmaken van prikkels
Er wordt een nieuw document geplaatst op de website van Vestle dat cliënten duidelijk maakt welke procedure
Vestle heeft vastgelegd inzake van derde partijen ontvangenvoordelen.
6. Invoering van een document inzake kosten en tarieven
Er wordt een nieuw document geplaatst op de website van Vestle met een beschrijving van voorbeelden van
kosten die worden berekend bij het handelen in de verschilelnde produktcategorieën van de door Vestle
aangeboden CFDs.

18/12/2017
Door extreme marktomstandigheden kunnen de handelsvoorwaarden betreffende cryptocurrencies regelmatig
wijzigen, cliënten wordt dringend geadviseerd om voorzichtig te zijn en de handelsvoorwaarden te raadplegen alvorens
te handelen.

26/07/2017
Beste Belegger
Er is een kans dat Bitcoin wordt geschorst op 1 augustus door de implementatie van een nieuw protocol.
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Meer informatie over het nieuwe protocol kunt u hier vinden: Bitcoin Improvement Proposal 148
Gedurende deze periode kan Bitcoin aanzienlijke prijsschommelingen ondervinden en Bitcoin exchanges kunnen
mogelijk hun diensten opschorten tot de implementatie is voltooid.

Aanvullende informatie vindt u hier:
The Bitcoin official warning on Potential network disruption
15 Facts about the Bitcoin Fork

21/05/2017
Wijzigingen in uw klantovereenkomst
Wij zijn bezig met het aanpassen van onze Klantovereenkomst per of 28/05/2017.
Vanaf 28/05/2017, zal een Rollover op Forex en Edelmetalen niet langer van toepassing zijn.
Wij introduceren Overnacht financiering op Forex spot deals, om u eenvoudiger en transparante manier aan te bieden
om aanpassingen te begrijpen op de deals die u snachts open houdt.
Een contract rollover op indexen en grondstoffen CFD contracten zullen blijven bestaan. Maar het wordt niet meer
zoals eerst aangepast vanuit je balans, het zal nu direct worden aangepast in je Open P/L (profit/Loss).

Houd er rekening mee dat:
Alle open Spot Forex/Edelmetalen zullen worden gesloten op 28/05/2017tegen hun specifieke transactiekoers en
worden opnieuw geopend tegen hetzelfde tarief, terwijl u eventuele sluitingslimieten vasthoudt.
Open P/L berekeningen worden gemaakt volgens de marktprijzen.
Forward deals zullen niet meer beschikbaar zijn vanaf: 28/05/2017.

Identiteit en activiteit veranderingen:
U word mogelijk verzocht om bijgewerkte en/of aanvullende indentificatiegegevens en/of documenten te verstrekken.
Als u deze gegevens niet verstrekt bestaat de mogelijkheid dat uw account wordt gesloten 2 dagen na schriftelijke
kennisgeving.
Als er gedurende 12 opeenvolgende maanden geen activiteit op uw account is, wordt deze beschouwdt als inactief.
Inactieve accounts kunnen worden beindigd en de procedure voor het terugbetalen van eventueel saldo zal worden
gestart volgens de klantovereenkomst.
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Houd er rekening mee dat onze diensten alleen beschikbaar zijn voor klanten die wonen in gebieden waar het beleggen
is toegestaan.
Voor meer informatie bekijk de beleggingsvoorwaarden hier.

01/01/2017
Wij zijn bezig met het aanpassen van onze Klantovereenkomst per of 08/01/2017.
Wij willen u erop wijzen dat onze nieuwe overeenkomst de volgende wijzigingen bevat:

Doorrollen van CFD's
Alle open Posities voor futurecontracten/CFD's die niet vóór de valutadatum worden gesloten, worden door de
Maatschappij doorgerold naar de valutadatum van het volgende contract. Dit betekent dat de Posities open blijven
staan. Bij effectuering van een dergelijke doorrol wordt het Saldo van de Klant aangepast met het verschil tussen de
koers van het afgelopen contract en de koers van het nieuwe contract, en alle bijbehorende Limietorders worden aan
het nieuwe futurecontract aangepast. De aanpassing van het Saldo kan ook een mark-up spread bevatten. Tijdens een
dergelijke doorrol kan de Maatschappij hogere Marge-eisen toepassen. De valutadatum voor elk futurecontract/elke
CFD en de Marge-eisen zijn te vinden op de pagina Handelsvoorwaarden van de Website.

Dividenden
In geval van een verdeling van contante dividenden met betrekking tot een CFD-aandeel, vindt aan het einde van de
werkdag voorafgaande aan de ex-dividenddatum een dividendaanpassing op het Saldo van de Klant plaats met
betrekking tot de onderliggende Posities van de aandelen van de Klant. De dividendaanpassing wordt berekend op
basis van de hoogte van het dividend, de omvang van de positie van de Klant en of het om een Koop- of
Verkooptransactie gaat, waarbij het saldo van de Klant met betrekking tot long posities met de aanpassing wordt
gecrediteerd en het saldo van de Klant met betrekking tot short posities met de aanpassing wordt gedebiteerd. Het
Saldo van de Klant wordt buiten de handelsuren van het onderliggende aandeel en voor opening van de volgende
beursdag van het aandeel voor de dividenden gecrediteerd of gedebiteerd, afhankelijk van het feit of de Klant de
betreffende Positie op het moment van de dividendaanpassing aanhoudt. Gedurende deze periode zal het bedrijf, om
de juiste waarde van het Kapitaal van de Klant tot de opening van de volgende beursdag te behouden, de Positie van
de Klant voor het op het Saldo van Klant gedebiteerde of gecrediteerde dividendbedrag aanpassen.

Financiering van de ene op de andere dag
Naast Aandelen worden op Futurecontracten gebaseerde CFD's (Indices en Grondstoffen) dagelijks gecrediteerd of
gedebiteerd voor renteaanpassingen (afhankelijk van de Positie van de Klant - Long/Short), berekend op basis van de
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betreffende interbancaire rentevoet voor de valuta waarin het onderliggend kapitaal wordt verhandeld. Daarin kan
ook een mark-up spread zijn opgenomen.

Voor verdere uitleg kunt u contact opnemen met uw accountmanager.
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