Wijzigen rekeninghouder
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. A. Rekeninghouder toevoegen
Datum wijziging (dd-mm-jjjj)
Naam				Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Straat				Huisnummer

Toevoeging

Postcode			Woonplaats
E-mail (verplicht)
Mobiel nummer (verplicht)
3. B. Rekeninghouder verwijderen
Onderstaande rekeninghouder dient verwijderd te worden
Naam rekeninghouder
		
Controle tenaamstelling tegenrekening
	De naam van de overblijvende rekeninghouder dient gelijk te zijn aan de tenaamstelling op de tegenrekening. Is dit niet zo, dan dient ook
de tegenrekening gewijzigd te worden.
4. Ondertekening
Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)
Handtekening 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.

Zwitserleven Beleggen is een handelsnaam van ACTIAM N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30143634, statutair gevestigd in Utrecht.
Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt ACTIAM N.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen
in het register van de AFM onder nummer 15000127.

5. 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 Rekeninghouder.
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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