Geachte klant,
Door middel van dit document bieden wij u een samenvatting van de voornaamste aanpassingen aan de
Nadere Informatie Beleggingsdiensten. De verbetering van de structuur, helderheid en leesbaarheid
hebben geleid tot een grondige herziening van veel onderdelen. Wij bieden hieronder een overzicht van
de voornaamste aanpassingen voor ieder document.
Kenmerken en risico's van Financiële Instrumenten
De informatie over CFD’s is verwijderd aangezien u via DEGIRO niet in dit type financiële product kunt
handelen. Ook zijn in dit document de verwijzingen naar aansprakelijkheid verwijderd, om overlapping te
voorkomen.
Corporate Actions
Naast aanpassingen om te voldoen aan de vereisten van de richtlijn 2017/828 die het bevorderen van de
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, is ook de informatie voor het deelnemen aan
Corporate Actions en de impact op de vrije ruimte aangepast.
Administratieve belasting handelingen
Dit nieuwe document bevat informatie over bronbelasting en de financiële transactiebelasting of Stamp
Duty die zijn ingevoerd in meerdere landen en betrekking heeft op financiële producten die DEGIRO
aanbiedt op het Handelsplatform.
Beleggingsdiensten
Deze algemene update betreft de huidige status van bepaalde procedures zoals het uitlenen van aandelen
en de mogelijkheid om uw geld aan te houden bij DEGIRO. Daarbij hebben wij ook informatie toegevoegd
over ons Beleid inzake belangenconflicten.
Market data
De namen van Market Data aanbieders en het process om real time prijsinformatie te activeren zijn
aangepast. Daarbij is ook meer informatie over de aansprakelijkheid van DEGIRO toegevoegd.
Order- en Orderuitvoeringsbeleid
Naast een aanpassing in de structuur zijn binnen dit document een hoop veranderingen doorgevoerd om
meer informatie te verstrekken over de plaatsen- en kosten van uitvoering, de overdracht van orders en
de conversie van valuta.
Samenvatting van het Orderuitvoeringbeleid
Dit nieuwe document biedt u een samenvatting van het Order- en Orderuitvoeringsbeleid.
Profielen
Om de aanpassingen aan de profieltypes die DEGIRO aan haar steeds meer diverse groep klanten biedt,
op een correcte manier te reflecteren is dit gehele document aangepast. De aanpassingen betreffen de
eerder geïmplementeerde wijzigingen op het handelsplatform. De profielen die worden vermeld in het
nieuwe document zijn Basic, Standaard, Complex, Hefboomproducten, Active Margin, Trader Margin en

Daytrader Margin. Klanten die voor een Custody profiel hebben gekozen kunnen deze enkel omzetten
naar Basic, Standaard en Complex. Klanten die niet voor een Custody profiel hebben gekozen kunnen
ieder accounttype kiezen.
Houd er alstublieft rekening mee dat het voor de profielen Basic, Standaard, Complex en
Hefboomproducten geen update vereist is en het niet nodig is om additionele acceptatieformulieren te
tekenen, aangezien deze profielen automatisch geactiveerd worden wanneer u slaagt voor de betreffende
kennis- en ervaringstoetsen (Productinstellingen)
Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten
Verdere uitleg van de risicoberekening is toegevoegd en de percentages van Risico en Zekerheidswaarde
zijn bijgewerkt.

