Formulier
Opnemen SNS Gouden Handdruk/SNS Gouden Handdruk Inkomen
Met dit formulier geeft u aan ons door dat u het geld op uw SNS Gouden Handdruk of SNS Gouden Handdruk Inkomen wilt
opnemen. En waar we het geld naar moeten overmaken. Goed om te weten: Soms moet uw loonheffing nog worden ingehouden.
Het bedrag kan dus nog veranderen.
Tip! Stuur met dit formulier een kopie of een schermprintje mee van de rekening waarop u het bedrag wilt krijgen.
1

UW GEGEVENS

Rekeningnummer (IBAN)

N L

Naam en voorletter(s)		
Adres en huisnummer		
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

l Man l Vrouw

BSN-nummer		
Telefoonnummer		
E-mailadres		
2

UW REKENINGGEGEVENS

Vul hier de gegevens in van de rekening waarop u het bedrag wilt krijgen.
Rekeningnummer (IBAN)

N L

Naam		
Woonplaats		
Goed om te weten: Zorg ervoor dat het formulier tussen de 25ste van de ene maand en de 8ste van de volgende maand bij ons
binnen is. Dan mist u geen uitkering. We betalen het bedrag op de 15de van de maand aan u uit.
3

OPDRACHT

De rekeninghouder verzoekt SNS zijn rekening op te heffen en het saldo, na inhouding van loonheffing(en), over te maken naar de
bovengenoemde rekening. Waar u verder nog rekening mee moet houden:
1. Dat het opheffen kan leiden tot een verhoging van uw belastbaar jaarinkomen. Dit heeft misschien gevolgen voor uw
inkomensafhankelijke toeslagen. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag.
2. Dat u na het opheffen en uitkeren van het bedrag misschien vermogensrendementheffing in box 3 moet betalen.

8.4136.00

(04-12-2018)

3. Dat als u de rekening beëindigt vóór de einddatum van de afgesproken looptijd, u misschien opnamekosten moet betalen.
Namelijk 1,25% van het bedrag dat erop staat voor elk jaar dat u niet volmaakt. U leest dit ook terug in de voorwaarden. Is de
afgesproken looptijd 10 jaar of korter? Dan hoeft u niet meer te betalen dan 4,5%. Is de looptijd langer dan 10 jaar? Dan is dat
9,5%. Deze kosten houden we in op het bedrag dat we aan u uitkeren.

1

4

UW HANDTEKENING

Plaats
Datum
Handtekening

5

VERSTUREN

Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een kopie of een schermprintje
van de rekening waarop u het bedrag wilt krijgen naar:
SNS
Afdeling Banksparen
Postbus 10021
3505 AA Utrecht
Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Is het identiteitsbewijs een pasje? Maak dan een kopie
van de voor- en achterkant.
Goed om te weten: Maak in de kopie uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onherkenbaar, bijvoorbeeld door het door te
strepen. Of maak een veilige kopie met de KopieID app.
SNS EN UW PRIVACY
U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe
we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan leest u in ons Privacy- & Cookiereglement, deze kunt u
vinden op onze website snsbank.nl.
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