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BIJZONDERE VOORWAARDEN

TUSSEN

Dhr. of Mevr. [Gelieve voor- en achternaam in te vullen] 

Wonende te [Gelieve volledig postadres in te vullen] 

E-mailadres 

(de “Cliënt”)

[OF]

De Vennootschap [Gelieve firmanaam in te vullen] 

Waarvan de hoofdzetel is gevestigd [Gelieve volledig postadres in te vullen] 

E-mailadres 

(de “Cliënt”)

EN

Quintet Private Bank (Europe) S.A., een naamloze vennootschap opgericht volgens de Luxemburgse wetten, geregistreerd in het Handels- en Bedrijven- 

register van Luxemburg onder nummer B6395, en met de statutaire zetel op L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal, Groothertogdom Luxemburg, 
(QUINTET of de Bank),

(de Bank en de Cliënt worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” of individueel als een “Partij”).

WAARBIJ

De Cliënt de houder van de Rekeningen is en gebruik wenst te maken van myQuintet en/of zijn Gemachtigde (indien aanwezig) toestemming wenst te 
verlenen om gebruik te maken van myQuintet met betrekking tot deze Rekeningen. De Partijen beogen in deze Overeenkomst de voorwaarden vast te stellen die 
van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van myQuintet door de Cliënt en/of de Gemachtigde (indien aanwezig).  

Alle termen die in deze Bijzondere Voorwaarden met hoofdletters zijn geschreven en hierin niet gedefinieerd zijn, zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden 
van deze Overeenkomst.
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Vak bestemd voor de Bank

Kaartnummer:

Nummer ESID:



HET VOLGENDE WORDT OVEREENGEKOMEN

1. ELEKTRONISCHE DIENSTEN 

1.1 De Bank verstrekt aan de Cliënt en/of de Gemachtigde (indien aanwezig) myQuintet, een Internetoplossing die toegankelijk is via een website en een mobiele 
appli-catie. Onderworpen aan alle beperkingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en in de Bijlagen, kunnen de Cliënt en/of de Gemachtigde via
myQuintet gebruik maken van de volgende diensten:

(a) toegang krijgen tot de Rekening en informatie erover inzien;

(b) correspondentie en documenten van de Bank ontvangen; en

(c) via een beveiligde berichtentoepassing met de Bank communiceren

1.2  Via myQuintet unnen de Cliënt en/of de Gemachtigde (indien aanwezig) ook intekenen op nieuwe online-diensten die door de Bank aangeboden kunnen 
worden en overeenkomsten met de Bank aangaan met betrekking tot deze nieuwe online-diensten.

1.3 Reikwijdte van de dienst (één enkele keuze mogelijk)

De Cliënt verzoekt om de openstelling van de toegang via myQuintet voor hemzelf tot alle bestaande rekeningen waarvan hij houder is bij de Bank en 
tot het geheel van diensten zoals omschreven in artikel 1;

De Cliënt verzoekt  voor hemzelf de toegang tot myQuintet implementeren uitsluitend voor wat betreft de in de tabel hieronder vermelde Rekeningen en 
voor alle in artikel 1 vermelde diensten. [gelieve de rekeningnummers in te vullen]:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

1.4  Indien de Cliënt aan een Gemachtigde toegang wenst te geven, inclusief elke bestaande Gemachtigde of agent, dient de Cliënt bijgevoegde Bijlage 1 in te vullen.

2. FINANCIËLE VOORWAARDEN

Het gebruik van myQuintet door de Cliënt en/of de Gemachtigde (indien aanwezig) is gratis. De Bank behoudt zich echter op elk moment het recht voor
kosten in rekening te brengen voor de toegang tot en het gebruik van myQuintet, in overeenstemming met diens Tarieven. Een besluit van de Bank om voor
een dergelijk(e) toegang en gebruik kosten in rekening te brengen en latere wijzigingen in de bedragen die de Bank in rekening brengt, zullen aan de Cliënt 
medegedeeld worden volgens de in de Tarieven vastgestelde voorwaarden en modaliteiten. 

3.

3.1 

INWERKINGTREDING

Deze myQuintet-overeenkomst treedt in werking op de hierna vermelde datum van ondertekening (de “Datum van inwerkingtreding”).

3.2  De Partijen komen overeen dat telkens wanneer zulks passend is, deze myQuintet-vereenkomst alle eerdere tussen dezelfde partijen gesloten 
overeenkomsten betreffende elektronische dienstverlening volledig vervangt en dat deze hierdoor automatisch en van rechtswege worden beëindigd.

4. AANVAARDING

Opgesteld te Luxemburg, op 

In tweevoud, waarbij elke Partij een origineel exemplaar heeft ontvangen.

 [gelieve datum in te vullen]

Door zijn handtekening te zetten onder deze overeenkomst, verklaart de Cliënt de Algemene Voorwaarden van de myQuintet beschikbaar via: https://
www.quintet.lu/en-lu/myquintet.  Gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. De Cliënt aanvaardt met name alle clausules die hierin zijn opgenomen en verklaart 
dat hij/zij de Clausule 17 van de Algemene Voorwaarden van myQuintet erkent (bankgeheim en gegevensbescherming) en dat hij/zij uitdrukkelijk toestemt in de 
verwerking van op hem/haar betrekking hebbende informatie en gegevens die zijn beschreven in deze Clausule. Voorts bevestigt de Cliënt dat hij ervan in kennis 
is gesteld dat de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van myQuintet op de website van Quintet is gepubliceerd".

Naam:

Handtekening:

Naam:

Handtekening:

De Bank

 {{Signer1}}  {{Signer2}}

De Cliënt
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