OPDRACHT AANKOOP DOLLAR (EUR/USD)

Ondertekende, geeft hierbij de Garanti BBVA N.V. de opdracht onderstaand bedrag over te maken van
de Gouden Internet Rekening met rekeningnummer NL…………………..…………….. en over te schrijven
naar de USD Rekening NL…………………..……………... Aan- en verkoopopdrachten ten gunste en ten
laste van de USD Rekening welke voor 12:00 uur door de bank zijn ontvangen, worden door de bank
verwerkt tegen de op die dag om 14:30 uur door de ECB vastgestelde middenkoers.
Ik realiseer mij dat er sprake is van een valutarisico en verklaar de Voorwaarden van de USD Rekening
te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen.

Bedrag EUR:

………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Ondertekening:
Datum: ……………………………
Plaats: …………………….………

Handtekening 1e rekeninghouder:

Handtekening 2e rekeninghouder:

……………………………………………………

……………………………………………………..

Deze ingevulde en ondertekende opdracht kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Garanti BBVA
International, Antwoordnummer 10076, 1000 PA Amsterdam. Uw opdracht wordt, zodra deze is ontvangen,
dezelfde werkdag verwerkt door de bank.

OPDRACHT VERKOOP DOLLAR (USD/EUR)

Ondertekende, geeft hierbij de Garanti BBVA N.V. de opdracht onderstaand bedrag over te maken van
de USD Rekening, met rekeningnummer NL…………………..…………….. en over te schrijven naar de
tegenrekening, met rekeningnummer NL…………………..……………... Aan- en verkoopopdrachten ten
gunste en ten laste van de USD Rekening welke voor 12:00 uur door de bank zijn ontvangen, worden
door de bank verwerkt tegen de op die dag om 14:30 uur door de ECB vastgestelde middenkoers.
Ik realiseer mij dat er sprake is van een valutarisico en verklaar de Voorwaarden van de USD Rekening
te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen.

Bedrag USD: ……………………………………..

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Ondertekening:
Datum: ……………………………
Plaats: …………………….………

Handtekening 1e rekeninghouder:

Handtekening 2e rekeninghouder:

……………………………………………………

……………………………………………………..

Deze ingevulde en ondertekende opdracht kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Garanti BBVA
International, Antwoordnummer 10076, 1000 PA Amsterdam. Uw opdracht wordt, zodra deze is ontvangen,
dezelfde werkdag verwerkt door de bank.

