Trade and pay the smart way

Slim wereldwijd zakendoen
via één multi-valutarekening
Franx regelt efficiënt en veilig al uw valutaconversies en
internationale betalingen via één multi-valutarekening. Met het
digitale platform van Franx bent u in staat om zelf valutarisico af
te dekken en internationale betalingen uit te voeren tegen scherpe
en transparante tarieven. Franx rekent daarvoor geen vaste kosten.
U regelt de transacties en betalingen helemaal zelf, maar kunt
zo nodig altijd terugvallen op ons ervaren team van specialisten.
Franx is 100% dochter van ABN AMRO, uw valutatransacties
zijn bij ons in vertrouwde handen.
Franx. Trade and pay the smart way.

Waarom Franx?
Eén rekening voor 33 valuta’s
Al uw internationale transacties regelt u via één multi-valutarekening. U geeft ook maar één rekeningnummer door aan
uw handelspartners. Wel zo handig en overzichtelijk.

Scherpe en duidelijke tarieven
Bij Franx profiteert u altijd van een scherpe prijsstelling.
We zijn helder over de kosten; zo ziet u bij elke transactie
direct wat u betaalt.

Meer grip en uitgebreide service
U betaalt en dekt valutarisico zelf af via ons digitale platform.
Heeft u vragen? Onze helpdesk staat van 8.00 tot 20.00 uur via
telefoon of mail voor u klaar.

Rekening openen in 3 stappen
1. Bedrijfsinformatie
Om u te kunnen registreren als klant willen wij allereerst graag weten
wie u bent. U vult uw naam, bedrijfsnaam, bedrijfsgegevens,
vertegenwoordigingsbevoegde(n) en tegenrekening in.

2. Verificatie
Om u waardevolle tijd te besparen, komt Franx bij u langs om te verifiëren
of uw identiteit overeenkomt met de gegevens die bij ons bekend zijn.

3. Overeenkomst
Nadat u de klantvoorwaarden heeft geaccepteerd en Franx de verificatie
succesvol heeft afgerond, bent u klant bij Franx en kunt u aan de slag.
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Meet Franx
Wie is Franx?
Franx bestaat uit een hecht team van zeer gedreven bancaire en digitale experts. De
unieke combinatie van de expertises zorgt voor een optimaal digitaal platform met
uitstekende service. Franx is 100% dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V.

Franx is er voor u
Ontvangt en betaalt u regelmatig in vreemde valuta’s? Dan is Franx een slimme
oplossing voor uw valutaconversies en internationale betalingen. Wij zijn er voor
alle ondernemers in Nederland die wereldwijd zakendoen. Voor kleine en grote
ondernemingen, van eenmanszaak tot N.V.

Waar Franx voor staat
Persoonlijk
Persoonlijk contact vinden we heel belangrijk. Dankzij het slimme digitale platform
kunt u daarom rekenen op vaste aanspreekpunten en korte lijnen. Onze specialisten
zijn vijf dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar via telefoon of mail.

Gemakkelijk
Franx is eenvoudig in gebruik. U regelt al uw internationale transacties vanuit één
overzichtelijke online-omgeving.

Veilig
Betrouwbaarheid van uw betalingen en valutatransacties heeft onze hoogste
prioriteit. Franx is een initiatief van ABN AMRO en staat onder toezicht van
de AFM en De Nederlandsche Bank.
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Producten
Spottransactie
Wat is een Spottransactie?
Met een Spottransactie koopt en verkoopt u valuta tegen de actuele koers. Franx laat u eenvoudig de aanen verkoopkoers zien van het valutapaar waarin u wilt handelen. Op basis van deze informatie kunt u direct
een beslissing nemen. Doorgaans worden de bedragen binnen 2 dagen na de transactie bij- en afgeschreven.

Valutatermijntransactie
Wat is een Valutatermijntransactie?
Een Valutatermijntransactie wordt ook wel ‘Forward’ genoemd. Met een Valutatermijntransactie spreekt u met
Franx af tegen welke koers u een bepaalde valuta op een bepaalde datum koopt of verkoopt.

SEPA-betalingen
Wat is een SEPA-betaling?
SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Een SEPA-betaling garandeert ontvangst of levering van
euro’s binnen een bepaalde tijd, tegen een scherp tarief. Met SEPA betaalt u in alle landen binnen de EU
en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco en San Marino. Elk land hanteert diezelfde
richtlijnen. U bent dus zeker van een eenvoudige en snelle afwikkeling.

Internationale betalingen
Wat is een Internationale betaling?
Met Internationale betalingen kunt u geld ontvangen of betalen in alle andere valuta’s dan euro’s.
Daarnaast ontvangt of betaalt u euro’s op of van bankrekeningen buiten het SEPA-gebied. Met uw
zakelijke IBAN-rekeningnummer van Franx beschikt u over één betaalrekening voor 26 valuta’s.
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Voordelen

Eén rekening voor alle valuta’s

Converteer wanneer u wilt

Platform op maat

Al uw internationale betalingen regelt u via één

Op werkdagen beschikt u 24 uur per dag

Op het platform selecteert u de valutaparen

multi-valutarekening. U betaalt en dekt

over de actuele valutakoersen. U bepaalt

die voor u van belang zijn. Zo houdt u real

valutarisico zelf af in 33 verschillende valuta’s.

zelf wanneer u converteert.

time inzicht in de valutakoersen.

Service

Handige koersalerts

Proactieve analyses en prognoses

We streven naar een excellente

U heeft meer controle en zekerheid door

Franx geeft u inzicht in uw lopende en

gebruikerservaring en service. Ons platform

slimme toepassingen. Handel op het juiste

afgesloten transacties. Met een paar

wordt daarom continu geoptimaliseerd op

moment dankzij de live koersalerts.

eenvoudige kliks exporteert u documenten

basis van uw wensen.

voor verdere analyse of rapportage.

Tarieven
Het aanvragen en aanhouden van uw multi-valutarekening bij Franx is geheel kosteloos. Voor betaalopdrachten betaalt u een vast laag bedrag
per transactie. Voor valutaconversies betaalt u een scherpe procentuele koersopslag, afhankelijk van uw transactievolume.
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Contact
Heeft u vragen of interesse?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Dat kan van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 20.00 uur, met uitzondering
van feestdagen.
Franx B.V.
Hessenbergweg 73

Postbus 22200

1101 CX Amsterdam

1100 CE Amsterdam

(020) 440 04 00

service@franx.com

Voor meer informatie, bekijk www.franx.com

