Wijzigen tegenrekening
Met dit formulier geeft u een wijziging van uw tegenrekening door.
1. Gegevens rekeninghouder(s)
Naam eerste rekeninghouder
Naam mede-rekeninghouder
2. Zwitserleven Beleggen rekening
Rekeningnummer
3. Gegevens tegenrekening
De tegenrekening die u opgeeft, is een Nederlandse betaalrekening (IBAN). Deze rekening staat op naam van de rekeninghouder.
De betaalrekening die als tegenrekening wordt opgegeven, moet precies dezelfde tenaamstelling hebben als uw Zwitserleven Belegrekening.
Zijn er twee rekeninghouders? Dan dient gebruik gemaakt te worden van een en/of betaalrekening.
Datum wijziging (dd-mm-jjjj)
IBAN tegenrekening oud
IBAN tegenrekening nieuw
4. Controle van uw gegevens
Wij zijn verplicht uw gegevens te controleren voordat wij uw nieuwe IBAN tegenrekening kunnen activeren en u weer kunt beleggen.
Controle persoonsgegevens door storting van € 0,01
Deze controle doen wij met een storting van € 0,01 die u overmaakt van uw nieuwe tegenrekening.
Maak € 0,01 over vanaf de door u bij de aanvraag opgegeven bank-/girorekening en gebruik bij de overboeking deze gegevens:
Bedrag		
: € 0,01
IBAN-rekeningnummer
: NL54 ABNA 0817 9009 69
Ten name van		
: Stichting Actiam Beleggersgiro
Onder vermelding van uw Beleggingsrekeningnummer.
Nadat wij de controle van uw € 0,01 storting hebben afgerond, storten wij deze terug op uw bankrekeningnummer.
Controle persoonsgegevens door controle van een kopie bankafschrift
	Om te kunnen controleren of de tenaamstelling van de nieuwe tegenrekening overeenstemt met de namen van de rekeninghouder(s)
vragen wij u een kopie bankafschrift van uw nieuwe tegenrekening aan te leveren.
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5. Ondertekening
Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)

Handtekening eerste rekeninghouder 		

Handtekening mede-rekeninghouder

	Indien er een mede-rekeninghouder betrokken is, dan dient u beiden dit wijzigingsformulier te ondertekenen en beiden een identiteitsbewijs
aan te leveren.
6. Verzending
	Wij vragen u voor verzending te controleren of alle gegevens op het formulier goed leesbaar zijn ingevuld en dat het wijzigingsformulier
correct is ondertekend.
	Scan of fotografeer dit formulier samen met een geldig identiteitsbewijs. Dit mag een paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs zijn.
Is uw identiteitskaart of rijbewijs een pasje? Scan dan de voor- en achterkant.
	Stuur de digitale documenten naar het volgende e-mailadres: zwitserlevenbeleggen@zwitserleven.nl met als onderwerp:
Wijzigen Tegenrekening.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.zwitserleven.nl/particulier/beleggen of bel 020 - 578 35 55.
Wij helpen u graag!
Zwitserleven Beleggen
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