ASN Optimaalbeleggen online openen
Een rekening ASN Optimaalbeleggen opent u zo:
• Open de rekening in vijf stappen online op onze website.
• Wij sturen u een bevestiging met een Bijlage Persoonlijke Gegevens per post.
• Stort een bedrag vanaf uw Nederlandse betaalrekening op uw nieuwe rekening ASN Optimaalbeleggen.
• Stuur de Bijlage Persoonlijke Gegevens en gevraagde kopieën terug.
• Indien u ASN Online Bankieren heeft aangevraagd ontvangt u uw Wachtwoord per post.
Hieronder leest u welke vijf stappen u doorloopt op onze website. En wat u nodig heeft om de rekening te kunnen openen.
Bent u een bestaande klant en gebruikt u ASN Online Bankieren?
Dan kunt u met uw Toegangsnaam en Wachtwoord uw gegevens ophalen. U heeft verder niets nodig om deze rekening te
openen. U ontvangt binnen enkele werkdagen per post op uw huisadres een bevestiging van de geopende rekening voor
uw administratie.

Stap 1: Uitleg

U opent een rekening ASN Optimaalbeleggen op alleen uw eigen naam (rekeninghouder) of als en/of rekening (samen met
een mederekeninghouder). Ook een minderjarig kind kan rekeninghouder zijn van ASN Optimaalbeleggen.
Wat heeft u nodig om de rekening te openen?
• Bent u klant bij ASN Bank en gebruikt u ASN Online Bankieren?
Dan kunt u met uw Toegangsnaam en Wachtwoord uw gegevens ophalen. U heeft verder niets nodig om deze rekening
te openen.
• Bent u een nieuwe klant? Of maakt u nog geen gebruik van ASN Online Bankieren?
Houdt dan uw legitimatiebewijs met uw burgerservicenummer bij de hand. Ook vragen wij om het IBAN van uw
Nederlandse betaalrekening.
Opent u een gezamenlijke rekening?
• Zijn beide rekeninghouders klant bij ASN Bank en gebruikt u beide ASN Online Bankieren?
Dan kunt u voor beide rekeninghouders met uw Toegangsnaam en Wachtwoord uw gegevens ophalen. U heeft verder
niets nodig om deze rekening te openen.
• Bent u een nieuwe klant? Of maakt u nog geen gebruik van ASN Online Bankieren?
Dan heeft u naast uw legitimatiebewijs met uw burgerservicenummer en het IBAN van uw Nederlandse betaalrekening,
ook het legitimatiebewijs van de mederekeninghouder nodig.
Opent u een rekening voor een minderjarig kind?
• U heeft de persoonlijke gegevens van het kind nodig, inclusief het burgerservicenummer.
• Daarnaast vult u uw eigen gegevens in als ouder of voogd van het kind: u bent de “wettelijk vertegenwoordiger”.
Hier heeft u uw legitimatiebewijs of uw Toegangsnaam en Wachtwoord voor ASN Online bankieren voor nodig.
• Bent u niet de ouder of voogd, maar bijvoorbeeld de grootouder van het kind? Dan opent u de rekening niet online,
maar met een aanmeldingsformulier dat u de ouders laat ondertekenen.

Stap 2: Persoonlijke gegevens van de rekeninghouder(s)
In stap 2 vragen wij om uw persoonlijke gegevens.

Heeft u toegang tot ASN Online Bankieren?
• Vul uw persoonlijke Toegangsnaam en Wachtwoord in en klik op Volgende. Uw gegevens verschijnen op het scherm.
Doorloop de verdere stappen om de rekening te openen. Binnen enkele dagen ontvangt u per post op uw huisadres
een bevestiging van de geopende rekening voor uw administratie.

Heeft u (nog) geen toegang tot ASN Online Bankieren?
• Vul uw gegevens dan zorgvuldig in. Klik op het groene vraagteken achter het veld voor een toelichting.
• De ASN Bank identificeert u mede door de eerste storting op uw rekening ASN Optimaalbeleggen. U maakt een
bedrag over van een Nederlandse betaalrekening waarvan u de eerste rekeninghouder bent. Dit noemen wij de
betaalrekening ter identificatie.
• Wilt u ASN Online Bankieren gaan gebruiken? Dan kunt u dat in stap 2 aanvragen. Hiervoor kiest u een persoonlijke
Toegangsnaam van minimaal acht en maximaal 20 karakters (cijfers, letters en/of spaties).
Opent u de rekening voor een minderjarig kind?
Dan vult u eerst de gegevens van het kind in. In het vervolgscherm vragen wij om de gegevens van de wettelijke
vertegenwoordiger. Dat is een van de ouders of de voogd.

Stap 3: Rekeninggegevens

In stap 3 maakt u een aantal keuzes voor uw nieuwe rekening:
•A
 SN Optimaalbeleggen heeft een spaardeel en een beleggingsdeel. U kunt aandelen aankopen met het geld dat op
het spaardeel staat. Als u aandelen verkoopt storten wij de opbrengst op het spaardeel.
• U kunt geld opnemen van het spaardeel door een bedrag over te boeken. U kunt echter alleen overboeken naar de
rekening(en) die u hier aan ons opgeeft. Wij noemen dit de tegenrekening(en). U geeft minimaal één en maximaal drie
tegenrekeningen op.
• Wanneer u ASN Online Bankieren gebruikt wilt u wellicht niet elke maand ook een papieren afschrift ontvangen.
Kies bij afschriftfrequentie hoe vaak u een afschrift thuisgestuurd wilt krijgen. U kunt aangeven of u van het spaardeel
van de rekening en/of van de aan-en verkopen die met de rekening worden gedaan een afschrift wilt ontvangen.
• Wilt u een duurzame opbergmap ontvangen voor uw afschriften en effectennota’s?Die sturen wij u graag gratis toe.
Heel belangrijk is dat u in deze stap goed kijkt naar de voorwaarden en reglementen die op de rekening ASN Optimaalbeleggen
van toepassing zijn. U kunt alleen naar stap 4 als u akkoord gaat met deze voorwaarden.
Nadat u akkoord gaat met de voorwaarden stellen wij u een aantal vragen over uw ervaring met beleggen. Dit doen wij in
het kader van de wettelijke zorgplicht.

Stap 4: Controleren en verzenden

In deze stap vragen wij u de ingevulde gegevens zorgvuldig te controleren. Klik op Wijzig om de gegevens te corrigeren.
Wanneer alles correct is ingevuld klikt u op Verzenden.

Stap 5: Rekeningnummer

Let op:
• Stort niet eerder dan de eerstvolgende werkdag een bedrag op uw nieuwe rekening.
• Heeft u een betaalrekening ter identificatie opgegeven? Doe de eerste storting dan vanaf dat rekeningnummer.
• Bent u een bestaande klant en heeft u uw gegevens opgehaald?
Heeft u de gegevens van de (mede)rekeninghouder via Toegangsnaam en Wachtwoord opgehaald? Dan hoeft u niets
meer te doen om deze rekening te activeren. U ontvangt binnen enkele werkdagen per post op uw huisadres een
bevestiging voor uw administratie.
• Bent u een bestaande klant maar heeft u niet uw gegevens opgehaald?
Dan ontvangt u binnen enkele werkdagen de schriftelijke bevestiging en de Bijlage Persoonlijke Gegevens. Wij verzoeken
u deze informatie goed te controleren, de bijlage voor akkoord te tekenen en deze zo spoedig mogelijk te retourneren.
Zolang wij geen ondertekende bijlage van u hebben ontvangen, kunt u geen geld opnemen van uw nieuwe rekening.
• Bent u een nieuwe ASN-klant?
U ontvangt binnen enkele werkdagen een schriftelijke bevestiging. Bij deze bevestiging vindt u de Bijlage Persoonlijke
Gegevens met de informatie die u zojuist heeft ingevuld. Controleer deze gegevens zorgvuldig. In de brief staat precies
welke documenten en gevraagde kopieën u dient te retourneren aan ASN Bank, zoals een kopie van uw legitimatiebewijs
of rekeningafschrift. Uw nieuwe rekening ASN Optimaalbeleggen is geblokkeerd voor opname totdat wij de overeenkomst ontvangen.
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In de laatste stap ziet u uw nieuwe rekening (IBAN).

