Opheffen
SNS Doelbeleggen en/of SNS Beleggingsrekening
Met dit formulier kan je je beleggingsrekening bij SNS opheffen.
Regel de volgende zaken vóór je dit formulier verstuurt:
½

½

Maak een print van de overzichten die je wilt bewaren. Na het opheffen is je rekening niet meer beschikbaar in Mijn SNS of de app.
Servicekosten brengen wij na afloop van een kwartaal in rekening. Hierdoor kan je rood komen te staan. Zorg daarom voor
voldoende saldo zodat we dit kunnen afschrijven.

½

Zijn er nog automatische overboekingen naar deze beleggingsrekening? Zet die dan eerst stop.

½

Heb je nog lopende of periodieke orders? Verwijder die dan eerst.

1

MIJN GEGEVENS

Achternaam en voorletter(s)
Geboortedatum

l Man

l Vrouw

Telefoonnummer
E-mailadres
2

OP TE HEFFEN BELEGGINGSREKENING

Welke beleggingsrekening(en) wil je opheffen?
Rekeningnummer (IBAN)
Rekeningnummer (IBAN)

N L
N L

S N S B
S N S B

Waarom wil je je beleggingsrekening(en) opheffen?

3

OVERBOEKEN SALDO EN RENTE

Naar welke betaalrekening wil je je saldo en de eventuele rente laten overboeken?
Rekeningnummer (IBAN)
Naam en voorletter(s) rekeninghouder
Woonplaats
Heb je nog beleggingen op je beleggingsrekening? Dan verkopen we deze voor je tegen de koers die dan geldt. Hiervoor betaal je
geen kosten. De opbrengst van je beleggingen schrijven we bij op het rekeningnummer dat je hier opgeeft.
4

ONDERTEKENEN

Plaats
Datum
Handtekening mederekeninghouder

8.3928.00

(14-04-2021)

Handtekening rekeninghouder

1

5

VERSTUREN

Stuur mee
½

Een kopie van je geldige identiteitsbewijs

½

Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van je eventuele mederekeninghouder

Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort of identiteitskaart. Voor het opheffen van je beleggingsrekening is een rijbewijs niet
toegestaan. We vragen je om een veilige kopie van je identiteitsbewijs te maken. Hieronder lees je hoe je dit doet.

Een veilige kopie van je identiteitsbewijs

Om zeker te weten dat jij degene bent die iets wilt aanpassen, vragen we om een kopie van je identiteitsbewijs. Zo maak je een
veilige kopie en is je privacy beschermd:
½

Maak in de kopie je burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijfers onderaan.

½

Maak je pasfoto onzichtbaar.

½

Zet op de kopie dat die voor ons is bedoeld en de datum waarop je de kopie afgeeft.

½

Als je identiteitsbewijs een pasje is, maak dan alleen een kopie van de voorkant.

Je kunt ook een kopie van je identiteitsbewijs maken met de KopieID app van de Rijksoverheid.
Voor je aanpassing verwerken we je persoonsgegevens. Meer weten over de verwerking van je persoonsgegevens? Kijk in ons
Privacy- & Cookiereglement op snsbank.nl.

Stuur het formulier met de kopie(ën) naar
SNS
Postbus 10015
3505 AA Utrecht

Je kunt het formulier en de kopie(ën) ook mailen naar:
ccsb@devolksbank.nl

2

