Opdracht tot het overboeken
van uw beleggingsfondsen
KEUZEMOGELIJKHEDEN OVERBOEKEN
1 U kunt al uw fondsen overboeken en uw rekening op laten heffen.
2 U kunt een gedeelte van uw fondsen overboeken.
Wilt u een gedeelte van uw fondsen overboeken, geef dat dan duidelijk aan op het formulier. Stuur ook een kopie van uw
portefeuille-overzicht mee als bijlage, of maak een afdruk van uw beleggingsrekening via Mijn SNS.
ONDERTEKENEN, KOPIE LEGITIMATIE TOEVOEGEN EN OPSTUREN
Stuur dit formulier na ondertekening naar
SNS T.a.v. SC Beleggen
Antwoordnummer 4722
3500 SJ Utrecht
LET OP!
½½

½½

½½

Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.
Is de beleggingsrekening bij SNS een en/of rekening? Laat dan ook de mederekeninghouder de overboekingsopdracht ondertekenen
en een kopie legitimatiebewijs toevoegen.
Met dit formulier boekt u uw beleggingsfondsen over naar een beleggingsrekening bij ASN Bank, BLG Wonen of RegioBank. Wilt
u bij een andere bank verder beleggen in de ASN Duurzame Mixfondsen? Verkoop dan uw huidige fondsen bij SNS en koop deze
weer aan op uw nieuwe rekening.

REGEL DE VOLGENDE ZAKEN VÓÓRDAT U AL UW BELEGGINGSFONDSEN OVERBOEKT
½½

Maak een print van de overzichten die u wilt bewaren. Na het opheffen is uw rekening niet meer beschikbaar in Mijn SNS.

½½

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

½½

Hebt u nog lopende orders in de fondsen die u wilt overboeken? Verwijder die dan eerst.

DOORLOOPTIJD
Het overboeken van uw portefeuille duurt, na ontvangst door SNS, gemiddeld 5 werkdagen.
Let op! Gedurende deze periode kunt u niet handelen en loopt u mogelijk meer risico: ook bij grote koersbewegingen kunt u geen
fondsen aan- en verkopen. Mogelijk nog lopende (periodieke) orders worden geannuleerd.
MEER INFORMATIE
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Hebt u nog vragen? Kijk op snsbank.nl of bel met 030 - 633 30 00.

1

Wilt u (een deel) van uw beleggingsfondsen overboeken naar uw nieuwe beleggingsrekening binnen de Volksbank, gebruik dan
dit formulier. SNS zorgt er vervolgens voor dat uw beleggingsfondsen worden overgeboekt.
GEGEVENS REKENINGHOUDER 1
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon (overdag)
Rekeningnummer SNS Beleggingsrekening

N L

S N S B

GEGEVENS REKENINGHOUDER 2 (INDIEN VAN TOEPASSING)
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon (overdag)
GEGEVENS VAN DE BANK WAARNAAR UW BELEGGINGSFONDSEN MOETEN WORDEN OVERGEBOEKT
l ASN Bank
l BLG Wonen
l RegioBank

Rekeningnummer nieuwe beleggingsrekening
Ten name van
De heer / mevrouw

en/of (indien van toepassing)

De heer / mevrouw
KEUZEMOGELIJKHEDEN OVERSTAPPEN
Hierbij geef ik opdracht aan SNS om
l Een deel van mijn beleggingsfondsen over te boeken. Op bijgesloten portefeuille-overzicht heb ik aangegeven om welk deel
het gaat.
l Al mijn beleggingsfondsen over te boeken en de rekening op te heffen. Het geldsaldo mag, na verrekening van de servicekosten
en rente, worden overgemaakt naar rekening:

KOSTEN
Boekt u uw fondsen over naar een rekening bij één van de merken van de Volksbank? Dan berekent SNS u geen kosten.
ONDERTEKENING
Datum

Plaats
Handtekening rekeninghouder 1

Handtekening rekeninghouder 2

2

