
Onderwerp: SaxoPortfolio - blijf altijd en overal op de hoogte van uw 
beleggingsportefeuille   
   
Geachte heer/mevrouw,   

   

BinckBank en Saxo Bank zijn er klaar voor om uw rekening te verhuizen naar Saxo Bank. Vanaf 31 
oktober 2022 wordt de klantenportal van Binck vervangen door de nieuwe klantenportal van Saxo Bank, 
SaxoPortfolio.   

   

SaxoPortfolio - een nieuwe klantenportal om op de hoogte te blijven van uw 
beleggingsportefeuille  
  

SaxoPortfolio biedt een duidelijk overzicht van de prestatie van uw portefeuille, uw huidige posities en 
geeft u toegang tot belangrijke overzichten. Met SaxoPortfolio blijft u altijd en overal op de hoogte van 
uw beleggingsportefeuille. Meer weten over SaxoPortfolio? Bekijk dan onze video.  
https://video.saxobank.com/video/74045853/saxoportfolio-simple-version 
   
Gebruik uw browser of download onze app   

Via www.saxoportfolio.com kunt u vanaf elk apparaat gebruik maken van SaxoPortfolio. Voor een 
optimale gebruikerservaring downloadt u de SaxoPortfolio app via de AppStore of Google Play:   

   

AppStore België   

AppStore Nederland  Google 

Play België   

Google Play Nederland   

   

Vanaf 31 oktober 2022 kunt u uw geld- en effectenposities via SaxoPortfolio bekijken.   

Het inloggen voor uw Saxo rekening zal gaan via onze website  www.agrifutures.nl   

 

   

Wat gebeurt er met uw rekening – Nederlandse versie   
U blijft gecontracteerd bij BinckBank   

Alle rekeningen blijven Nederlandse bankrekeningen, gecontracteerd bij BinckBank N.V. Dit betekent 
dat gelden die bij BinckBank worden aangehouden beschermd blijven onder het Nederlandse 
Depositogarantiestelsel onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Saxo Bank is de handelsnaam die 

door BinckBank N.V. wordt gebruikt.    

   

   

Wat gebeurt er met uw rekening – Belgische versie   
U blijft gecontracteerd bij BinckBank   

Alle rekeningen blijven Belgische bankrekeningen, gecontracteerd bij BinckBank N.V.  (opererend onder 
haar Belgische branche) Dit betekent dat gelden die bij BinckBank worden aangehouden beschermd 
blijven onder het Nederlandse depositogarantiestelsel onder toezicht van de Nederlandsche Bank. 

Saxo Bank is de handelsnaam die door BinckBank N.V. wordt gebruikt.    
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IBAN's (International Bank Account Number)   

Als u al een IBAN voor een EUR-rekening gebruikt, wordt deze behouden en hoeft u geen wijzigingen 
aan te brengen in de manier waarop u stortingen doet.    

   

Saxo Bank zal voor elke valutarekening een aparte IBAN verstrekken. Gebruik bij een storting het 
IBANnummer van de desbetreffende valuta. Als de valuta van de storting niet overeenkomt met de 
valuta van de rekening, wordt het bedrag geconverteerd en worden omwisselkosten berekend.    

   

U vindt de IBAN's in SaxoPortfolio onder 'Accountgegevens'  

   
Heeft u een Belgische rekening met doorlopende orders?   

Let er dan op dat u vóór de migratie alle doorlopende orders ten gunste van uw BinckBank rekening 
tijdig wijzigt naar uw nieuwe IBAN-rekeningnummer. Zo zorgt u ervoor dat de bedragen direct op 
de juiste rekening terechtkomen. U vindt uw nieuwe IBAN-rekeningnummer gemakkelijk binnen 
SaxoPortfolio.   

   
Nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord    

In de week van 24 oktober 2022 ontvangt u een e-mail van Saxo Bank met uw nieuwe gebruikersnaam. 

Om veiligheidsredenen vragen wij u om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Gebruik uw e-mailadres 

en mobiele telefoonnummer die bij ons zijn geregistreerd om het wachtwoord opnieuw in te stellen en 
toegang te krijgen tot SaxoPortfolio. 

 

Mocht uw e-mail adres of telefoonnummer gewijzigd zijn sinds de opening van uw rekening, vragen 
we u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. 

   

Houd er rekening mee dat het langer kan duren voordat u toegang krijgt tot SaxoPortfolio wanneer uw 
contactgegevens niet correct waren geregistreerd vóór de verhuizing naar Saxo Bank. In dat geval kan ik 

u voorzien van een overzicht van de prestatie uw portefeuille. Het is voor mij na de verhuizing niet meer 

mogelijk om wachtwoorden opnieuw in te stellen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het zelf 

opnieuw instellen via de website.   

 

   

De tekortprocedure bij Saxo Bank   

Uw margin- en kredietverbruik mogen niet hoger zijn dan 100%. Dit leidt tot een 
tekortprocedure en, in sommige gevallen, tot een stop-out procedure. Het is belangrijk om 
ver weg te blijven van een margin- en kredietverbruik van 100%. Ik ontvang een aparte e-mail 
wanneer het marginverbruik de 75%, 90% en 100% overschrijdt, zodat ik namens u passende 
maatregelen kan nemen. Wilt u meer informatie over de tekortprocedure, neem dan contact 
met mij op.   
   



Algemene voorwaarden   

Als onderdeel van de verhuizing naar Saxo Bank worden uw algemene voorwaarden aangepast en 
gewijzigd in de algemene voorwaarden van Saxo Bank. Bekijk de relevante documentatie in Nederlands 
en Belgisch op onze website.   

   

De tarieven veranderen niet wezenlijk op de datum van de verhuizing en het doel is om uw tarieven op 
hetzelfde niveau te houden. Aangezien prijscomponenten tussen Saxo Bank en onafhankelijke 

vermogensbeheerders zich echter ontwikkelen, kunt u kleine aanpassingen in uw prijsplan ervaren. 
Indien dit van toepassing is, ontvangt u hierover uiteraard meer informatie. Wanneer uw rekening is 

verhuisd naar Saxo Bank, worden de kosten in lokale valuta weergegeven.   

   

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.   

   

Met vriendelijke groet,   
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