Aanmeldingsformulier ASN Jeugdsparen
Dit gedeelte
vult ASN Bank in

N

Rekeningnummer (IBAN)

L

A

S

N

B

Een rekening ASN Jeugdsparen kan alleen geopend worden voor minderjarige particuliere rekeninghouders.

Gegevens rekeninghouder 		

Jongen

Meisje

Achternaam
Voornamen
Roepnaam (niet verplicht)
Adres
Postcode
Geboortedatum

Plaats
_

Burgerservicenummer

_

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit
Fiscaal inwoner in Nederland?*

Ja

Nee

Fiscaal inwoner in ander land?*

Ja

Nee

Indien fiscaal inwoner in ander land, geef aan in welk(e) land(en) en vermeld uw fiscale nummer(s)

* I edereen heeft een fiscaal woonland. Dit is bijvoorbeeld het land waar u woont. Het is mogelijk dat iemand meer fiscale woonlanden heeft . Elk land heeft
eigen regels om te bepalen wat een fiscaal woonland is. Twijfelt u welk land uw fiscale woonland is, bijvoorbeeld omdat u in het ene land woont en in het
andere land werkt? De Belastingdienst kan u hier meer over vertellen.
Verzendadres voor alle correspondentie over deze rekening (als dit afwijkt van het adres van de rekeninghouder):
Adres
Postcode

Plaats

Rekeninghouders van 14 jaar en ouder dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Z.O.Z.

Wettelijk vertegenwoordiger 1 * 		

De heer

Mevrouw

Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode
Geboortedatum

Plaats
_

Geboorteplaats

_

Geboorteland

Telefoonnummer

E-mail
Nationaliteit

*V
 erplicht in te vullen door een van de wettelijk vertegenwoordigers (ouder of voogd). Heeft u als wettelijk vertegenwoordiger zelf nog geen rekening
bij ASN Bank? Dan doet u vanwege wettelijke vereisten een storting, minimaal € 0,01 en maximaal € 1.000, op de rekening vanaf een ‘betaalrekening
ter identificatie’ (Nederlandse betaalrekening die op naam staat van de wettelijk vertegenwoordiger). De gegevens hiervan kunt u hieronder invullen.
Daarnaast is het noodzakelijk dat u een kopie van uw paspoort of identiteitskaart meestuurt (let op: van uw identiteitskaart voor- en achterzijde
kopiëren), en een kopie van een rekeningoverzicht van de ‘betaalrekening ter identificatie’.

Gegevens betaalrekening ter identificatie van de wettelijk vertegenwoordiger
Rekeningnummer (IBAN)

N

L

Ten name van

Plaats

Dagtekening (datum)

_

Handtekening

_

Wettelijk vertegenwoordiger 2 ** 		

De heer

Mevrouw

Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode
Geboortedatum

Plaats
_

Geboorteplaats

_

Geboorteland

Telefoonnummer

E-mail
Nationaliteit

** H
 et is niet verplicht een tweede wettelijk vertegenwoordiger op te geven.
Heeft u als wettelijk vertegenwoordiger zelf nog geen rekening bij ASN Bank? Dan doet u vanwege wettelijke vereisten een storting, minimaal € 0,01
en maximaal € 1.000, op de rekening vanaf een ‘betaalrekening ter identificatie’ (Nederlandse betaalrekening die op naam staat van de wettelijk
vertegenwoordiger). De gegevens hiervan kunt u hieronder invullen. Daarnaast is het noodzakelijk dat u een kopie van uw paspoort of identiteitskaart
meestuurt (let op: van uw identiteitskaart voor- en achterzijde kopiëren), en een kopie van een rekeningoverzicht van de ‘betaalrekening ter
identificatie’.

Gegevens betaalrekening ter identificatie van de wettelijk vertegenwoordiger
Rekeningnummer (IBAN)

N

L

Ten name van

Dagtekening (datum)

Plaats

_

_

Handtekening

Gegevens tegenrekening
Rekeningnummer (IBAN)
Ten name van

Plaats

Een tegenrekening is een bestaande betaalrekening op naam van de minderjarige rekeninghouder of diens wettelijk vertegenwoordiger bij een bank in
Nederland of in een ander SEPA-land (via de zoekfunctie op www.asnbank.nl vindt u de SEPA-landen). Zoals u in de productvoorwaarden kunt lezen, is het in
bepaalde gevallen toegestaan geld van de rekening op te nemen voordat de rekeninghouder achttien jaar is. In deze gevallen wordt het bedrag overgeboekt
naar de tegenrekening.

Gratis opbergmap toezenden
Nee

Na opening van de rekening ontvangt u nadere informatie, waaronder het Reglement
Spaarrekeningen ASN Bank, de Productvoorwaarden ASN Jeugdsparen en de
Algemene Bankvoorwaarden. U kunt deze ook inzien op www.asnbank.nl. Als u
niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heeft u het recht om binnen twee weken
na ontvangst van de informatie de rekening onvoorwaardelijk en zonder opgave van
redenen op te heffen. Er worden u geen kosten in rekening gebracht. Het verzoek
tot ontbinding moet schriftelijk worden ingediend, rechtsgeldig ondertekend door
de rekeninghouder.

Dit aanmeldingsformulier in een gesloten envelop sturen naar:
ASN Bank, Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.

Uw persoonlijke gegevens
Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen
we gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.
Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op asnbank.nl voor
ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt
u op nvb.nl.

Heeft u vragen? Bel dan de ASN Klantenservice:
070 - 356 9335 (maandag t/m vrijdag).

Versie december 2018/4812775 © ASN Bank, Den Haag.

Ja 		

