Handtekeningenblad bij de ABN AMRO EMIR voorwaarden
Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD
U bent met ABN AMRO OTC-derivatentransacties (Over-the-Counter (OTC) derivaten:
derivatentransacties die direct tussen twee partijen tot stand komen, zonder dat hierbij een beurs
betrokken is.) aangegaan of wilt deze aangaan. Deze OTC-derivatentransacties worden beheerst
door de Algemene Bepalingen Derivatentransacties (“ABD”) of door een Raamovereenkomst
Financiële Derivaten (“RFD”). Om te kunnen voldoen aan uw en onze verplichtingen uit hoofde van
de Europese Markt Infrastructuur Regulering (“EMIR”), heeft ABN AMRO u de EMIR Voorwaarden
Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD (de “Voorwaarden”) gestuurd. Deze
Voorwaarden zullen van toepassing zijn op de OTC-derivatentransacties die u en ABN AMRO met
elkaar zijn aangegaan, in aanvulling op de ABD of een RFD.
Door ondertekening van dit Handtekeningblad verklaart u:
▶▶ dat u de Voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en dat u deze accepteert;
▶▶ dat u begrepen heeft dat de Voorwaarden niet ingaan op de rapportageplicht uit hoofde van EMIR,
maar dat ABN AMRO u nader zal informeren over deze rapportageplicht;
▶▶ dat u geen financiële instelling bent (zoals een bank of verzekeringsmaatschappij) waarvoor
specifieke verplichtingen uit hoofde van EMIR gelden;
▶▶ dat in geen van de hieronder genoemde categorieën de bruto nominale waarde van al uw
OTC- derivatentransacties (dus niet alleen transacties met ABN AMRO, maar ook met andere
banken/tegenpartijen) hoger is dan de clearingdrempel;
▶▶ dat u ABN AMRO zult informeren zodra in ten minste één van de hieronder genoemde categorieën de
bruto nominale waarde van al uw OTC-derivatentransacties (dus niet alleen transacties met ABN AMRO,
maar ook met andere banken/tegenpartijen) per categorie hoger is dan de clearing drempel.
Clearingdrempel voor OTC-derivatentransacties per derivaten categorie:
▶▶ Kredietderivaten

€ 1 miljard bruto nominale waarde

▶▶ Aandelenderivaten

€ 1 miljard bruto nominale waarde

▶▶ Rentederivaten

€ 3 miljard bruto nominale waarde

▶▶ Valutaderivaten

€ 3 miljard bruto nominale waarde

▶▶ Grondstofderivaten

€ 3 miljard bruto nominale waarde

Wij verzoeken u dit Handtekeningblad in te vullen en op de aangewezen plek te laten ondertekenen
door daarvoor bevoegde perso(o)n(en)en te retourneren door middel van de retourenveloppe naar:

ABN AMRO Bank N.V.
c/o Markets Documentation Unit
PAC: HQ7216
Antwoordnummer 2523
1000 PA Amsterdam Nederland

Graag beide pagina’s
retourneren
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Wij accepteren de ABN AMRO EMIR Voorwaarden Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties
voor ABD en RFD.

Uw gegevens
Uw kenmerk
Ondertekend door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van:

Naam onderneming*
Handtekening*
Naam
Functie
en
Handtekening**
Naam
Functie

Datum*
LEI***

Contactgegevens
Contactgegevens ten behoeve van Artikel 6 (Mededelingen) van de Voorwaarden (mededelingen in verband met
deze Voorwaarden zullen hoofdzakelijk per e-mail worden gestuurd):
E-mail adres
Postadres
Postcode
Vestigingsplaats
Land
*
Verplicht veld.
** Verplicht veld indien er in uw geval twee geautoriseerde handtekeningen vereist zijn.
***	Het LEI-systeem (Legal Entity Identifier) maakt het mogelijk om de contractpartijen van transacties op de
financiële markten wereldwijd te identificeren. Daarnaast wordt het voor regelgevers eenvoudiger om mogelijke
systeemrisico’s vroegtijdig te herkennen. Het uiteindelijk doel is om financiële risico’s beter te beheersen.
Indien u beschikt over een LEI, vragen wij u om deze hier te vermelden.
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