Opnameformulier Levensloop ASN Bank
Aanvraag opname ASN Levenslooprekening zonder werkgever
Met dit formulier neemt u uw tegoed van de ASN Levenslooprekening geheel of gedeeltelijk op. ASN Bank maakt het tegoed rechtstreeks naar uw betaalrekening over. Wij houden daarbij 52% loonheffing in (tabel bijzondere beloningen). We kunnen geen rekening houden met uw levensloopverlofkorting.
Deze verrekent u later zelf in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan ook eventueel teveel betaalde loonbelasting verrekenen.

1. Gegevens rekeninghouder
Levenslooprekeningnummer (IBAN)

N

L

A

S

N

B

Voorletters en naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

2. Opname Levensloop
U kunt hier aangeven of u uw saldo volledig of voor een deel wilt opnemen:
Volledig saldo opnemen en de rekening opheffen1
Een gedeelte van het saldo opnemen2
€

,

Vul hieronder de IBAN van uw betaalrekening in. Wij boeken het tegoed dat u opneemt van de ASN Levenslooprekening naar dat rekeningnummer over.

Betaalrekeningnummer (IBAN)
Ten name van:

De betaalrekening is een betaalrekening op uw naam bij een bank in Nederland of in een ander SEPA-land (via de zoekfunctie op www.asnbank.nl vindt u de
SEPA-landen).

3. Ondertekening rekeninghouder
Plaats

Datum

_

_

Handtekening deelnemer
1)	Wanneer u belegt via de ASN Levenslooprekening verkopen wij na ontvangst van dit formulier uw participaties in de fondsen waarin u belegt.
Wij boeken dat tegoed over naar de door u opgegeven IBAN en beëindigen vervolgens de rekening.
2)	Er moet voldoende saldo op het spaargedeelte van de ASN Levenslooprekening staan om aan dit opnameverzoek te kunnen voldoen. Voor verkoop van beleggingen moet u de
bank separaat opdracht verstrekken door middel van het daarvoor bestemde opdrachtformulier.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier, inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de rekeninghouder
(let op: bij een rijbewijs of identiteitskaart voor- en achterkant kopiëren), naar onderstaand adres.
U kunt het formulier met een kopie van het geldige legitimatiebewijs ook inscannen en per e-mail sturen naar informatie@asnbank.nl
Na ontvangst neemt ASN Bank dit formulier zo spoedig mogelijk in behandeling.

Bescherming Persoonsgegevens
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.

Verstuur dit formulier per e-mail of post naar:
Informatie@asnbank.nl of
ASN Bank, Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.

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