Scheiden en
je bankzaken regelen
Als je uit elkaar gaat, betekent dat meestal ook dat je bankzaken gescheiden
moeten worden. Met deze checklist vergeet je niets te regelen. Je SNS Adviseur
helpt er graag bij.

Persoonlijke checklist
Check welke producten je hebt en bekijk wat je ervoor moet regelen:
Spaarrekening
Betaalrekening
Internetbankieren
Creditcard
Rekening(en) voor de kinderen
Verzekering(en)
Hypotheek
Banksparen / lijfrenterekening
Beleggingsrekening/-verzekering
Leningen / kredieten

JE GEGEVENS WIJZIGEN DOE JE ZO:
Heb je een nieuw adres? Wijzig je adres op snsbank.nl. Dat kan ook in een SNS
Winkel.
Is je naam veranderd? Wijzig je persoonlijke gegevens op snsbank.nl. Dat kan
ook in een SNS Winkel.
Heb je je handtekening veranderd? Ga dan naar een SNS Winkel om je nieuwe
handtekening op een handtekeningenkaart te zetten.

Spaarrekening
De gezamenlijke spaarrekening kun je aanpassen in Mijn SNS of de SNS Winkel. Bij
het verdelen van vermogen raden we aan hiervoor een afspraak te maken met een
financieel adviseur die daarbij helpt. Je hoort vooraf hoeveel dat kost. Neem de
afspraken mee die jullie hebben gemaakt over het verdelen van het vermogen,
bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden. Dit kan
ook een document zijn dat jullie zelf hebben opgesteld en is beoordeeld door een
adviseur.
WAT WIL JE MET DE REKENING DOEN?
Op 1 naam zetten en een 2e rekening openen voor de ander. Check of je de
tegenrekening wilt wijzigen.
Opheffen. Let op: Hef de gezamenlijke spaarrekening eerst op en daarna pas de
gekoppelde betaalrekening, zodat je het spaargeld nog kunt overboeken.
Omzetten naar een spaarrekening op naam van je (minderjarige) kind. Voeg
jullie allebei toe als wettelijk vertegenwoordiger en vraag allebei Mijn SNS aan
om de rekening te kunnen zien en beheren.

DENK OOK HIERAAN:
Download vóór het omzetten of opheffen een overzicht van je bij- en
afschrijvingen in Mijn SNS. Dat heb je misschien nog eens nodig.
Aan het begin van ieder jaar sturen we het fiscaal jaaroverzicht. Dit
ontvangt alleen de 1e rekeninghouder in Mijn SNS. Wil de 1e
rekeninghouder het jaaroverzicht met de post ontvangen? Dan kun je dit
aanvragen met een formulier. Je hebt het jaaroverzicht nodig voor je
belastingaangifte. De mederekeninghouder of gemachtigde ontvangt dit
niet. Stuur eventueel een kopie naar je ex-partner.

Jullie gezamenlijke betaalrekening
De gezamenlijke betaalrekening kun je aanpassen in Mijn SNS of de SNS Winkel.
Hebben jullie schulden of een creditcard die aan de rekening is gekoppeld? Dan
raden we aan een afspraak te maken met een SNS adviseur. Je hoort vooraf wat
dat kost. Neem de afspraken mee die jullie hebben vastgelegd in bijvoorbeeld
een echtscheidingsconvenant over de verdeling van vermogen en schulden.
WAT WIL JE MET DE GEZAMELIJKE BETAALREKENING DOEN?
Een van jullie blijft ’m gebruiken zonder de ander als mederekeninghouder.
Je heft de rekening op.
Je houdt de rekening nog even aan. Dit kan handig zijn zolang jullie
gezamenlijke kosten hebben. Misschien wil je dan wel iets aanpassen,
bijvoorbeeld hoeveel je rood kunt staan of de automatische incasso’s en
overboekingen. Zorg dat je allebei toegang hebt tot Mijn SNS, zodat jullie
allebei het rekeningoverzicht hebben.
Lees meer over wat je met de gezamenlijke rekening kunt doen op
snsbank.nl.

DENK OOK HIERAAN:
Spreek af op welke rekening je toeslagen voortaan binnen wilt laten komen,
zoals kinderbijslag. En van welke rekening je kosten voor de kinderen
betaalt.
Check welke inkomsten er op de rekening binnenkomen, zoals salaris of
uitkeringen. Laat de afzender weten naar welke rekening dit voortaan
overgeboekt moeten worden.
Bekijk de automatische afschrijvingen van de gezamenlijke rekening en
bepaal wat je hiermee wilt doen. Wil je de incasso laten afschrijven van een
andere rekening of stopzetten? Geef dit dan door aan de incasserende
partij voordat je de gemeenschappelijke rekening opzegt.

Heb je 1 betaalpas bij je betaalrekening? Vraag dan een extra betaalpas
aan op snsbank.nl of in de SNS Winkel. Bij SNS Betalen betaal je daar niet
extra voor.
Download de bij- en afschrijvingen in je online bankomgeving Mijn SNS
voordat je geen toegang meer hebt. Die heb je misschien nog eens nodig.
Geef je nieuwe banknummer door aan de Belastingdienst, zodat je
persoonlijke toeslagen en belastingteruggaven op je nieuwe rekening krijgt.
Het fiscaal jaaroverzicht ontvangt alleen de 1e rekeninghouder in Mijn SNS.
Wil de 1e rekeninghouder het jaaroverzicht met de post ontvangen? Dan
kun je dit aanvragen met een formulier. Je hebt het jaaroverzicht nodig
voor je belastingaangifte. De mederekeninghouder of gemachtigde
ontvangt dit niet. Stuur eventueel een kopie naar je ex-partner.

Internetbankieren
Heb je straks nog een rekening bij SNS? Maar heb je nog geen eigen digipas
of digicode? Vraag dan Mijn SNS aan, zodat je je geldzaken online kunt
regelen. Dit kan op snsbank.nl of ga langs een van onze winkels.
Heb je je inloggegevens voor Mijn SNS of de app met je ex-partner gedeeld?
Maak dan nieuwe inloggegevens aan in Mijn SNS.
notities:

Creditcard
Bij een creditcardschuld raden we aan langs een adviseur te gaan voordat je iets
aanpast. Het verschilt per situatie wie aansprakelijk is voor de schuld.
WAT WIL JE MET DE CREDITCARD DOEN?
Om de kaart op te zeggen, blokkeren of wijzigen bel je naar International
Card Services, de uitgever van onze creditcard: 020 – 660 01 88. De
creditcard opzeggen kan alleen als de creditcard op jouw naam staat. Zorg
dat de creditcarduitgaven zijn betaald.
Wil je een andere rekening aan de creditcard koppelen? Dan moet deze
rekening net als de creditcard alleen op jouw naam staan.
Wil je allebei een eigen kaart? Kijk dan op welke naam de kaart staat. De
ander kan een eigen kaart aanvragen op snsbank.nl/creditcard of in een SNS
Winkel. Je moet dan wel ook een rekening bij SNS hebben.
Wil je ex-partner de kaart en het saldo (krediet) overnemen? Ga dan samen
langs een SNS adviseur om te toetsen of je ex-partner het krediet kan dragen
en hiervoor te tekenen.

notities:
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Geldzaken voor de kinderen

REKENING VAN JE KIND
Willen jullie allebei toegang hebben tot de rekening van je minderjarige kind?
Zorg dan dat je hier beiden als wettelijk vertegenwoordiger aan gekoppeld bent
en dat je Mijn SNS hebt. De rekening(en) kun je dan hierin zien en beheren.
Een wettelijk vertegenwoordiger toevoegen kun je zonder adviseur regelen in
Mijn SNS.
Goed om te weten: Je kunt alleen een wettelijk vertegenwoordiger toevoegen
als die zelf ook een rekening bij ons heeft.
GEZAMELIJKE REKENING VOOR KOSTEN KIND
Jullie blijven samen verantwoordelijk voor de kosten voor de kinderen. Maak
afspraken over de verdeling. Wil je samen een rekening hebben om de kosten
voor de kinderen vanaf te betalen? Hou dan jullie gezamenlijke rekening of
open een nieuwe. Dat kan op snsbank.nl of in de SNS Winkel.

HOUD HIER REKENING MEE:
Een kind kan maar op 1 adres geregistreerd staan. Naar dit adres sturen we
post voor je kind.

notities:
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Verzekeringen
SCHADEVERZEKERINGEN
In veel gevallen hoef je je verzekering niet op te zeggen, maar kun je hem
gemakkelijk zelf aanpassen. Soms hoef je zelfs alleen de dekking of de
gezinssamenstelling te veranderen. De ander kan zo nodig een nieuwe
verzekering aanvragen. Kijk hiervoor op snsbank.nl of ga langs een SNS Winkel.
Maak een lijst van alle verzekeringen en bepaal per verzekering wat er moet
gebeuren.
DENK AAN DEZE VERZEKERINGEN:
inboedelverzekering
opstalverzekering
autoverzekering of motorverzekering
aansprakelijkheidsverzekering
reisverzekering
rechtsbijstandverzekering
ongevallenverzekering
overlijdensrisicoverzekering
kapitaalverzekeringen
zorgverzekering
overige verzekeringen

HOUD HIER REKENING MEE:
Wist je dat je bij een SNS Rechtsbijstandverzekering niet alleen juridische
hulp vergoed kunt krijgen? Soms krijg je ook (een deel van) de kosten voor
een mediator vergoed. Zeg deze verzekering dus niet te snel op als je gaat
scheiden.
Houdt een van jullie de auto, maar stond de SNS Autoverzekering op naam
van de ander? Dan moet je een nieuwe verzekering aanvragen op de juiste
naam en kan het zijn dat je premie stijgt. Schadevrije jaren zijn niet in alle
gevallen over te dragen.

!

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
Een overlijdensrisicoverzekering of kapitaalverzekering is wat ingewikkelder en
kun je niet zomaar wijzigen. Maak daarom een afspraak met een financieel
adviseur om je te laten adviseren.
ZORGVERZEKERING
Geef je scheiding ook door aan je zorgverzekeraar. Verzeker de kinderen mee op
1 van jullie verzekeringen. Kijk of de aanvullende verzekering die jullie hadden
nog goed bij je past of dat je beter een andere variant kunt kiezen.
notities:

Gezamenlijke hypotheek
BLIJVEN WONEN
Wil een van jullie in het huis blijven wonen? Maak een afspraak met een SNS
Adviseur om te kijken of je de hypotheek kunt overnemen. Laat je huis taxeren
om de overwaarde of restschuld te bepalen. Hoe jullie dit verdelen, hangt af van
de afspraken die jullie hebben gemaakt in een convenant of huwelijkse
voorwaarden.
VERKOPEN
Wil of kun je niet in jullie huis blijven wonen, dan moet het huis verkocht
worden. De hypotheek kan een van jullie misschien meenemen of los je af. Dat
regel je via de notaris, die een aflosnota opvraagt bij de bank.
Levert het huis niet genoeg op en blijven jullie met een restschuld zitten? Dan
hebben jullie toestemming nodig van de bank om je huis te verkopen. Maak dan
een afspraak met een SNS Adviseur.

DENK OOK HIERAAN:
Heb je een hypotheek of verzekering met een spaar- of beleggingsvorm?
Bespreek dan met een adviseur wat je hiermee het beste kunt doen.
Hebben jullie een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven gekoppeld
aan de hypotheek? Vraag ook dan een SNS Adviseur wat je hiermee het
beste kunt doen.
Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Meld dit bij het gesprek van je adviseur. In het geval van een restschuld
kan de adviseur bekijken of deze kan worden kwijtgescholden.
Post over de hypotheek, zoals een jaaropgave of renteverlengingsvoorstel,
wordt naar het adres van de 1e schuldenaar verstuurd. Stuur een kopie
van de jaaropgave naar je ex-partner als die op een ander adres woont.
Dit heb je nodig voor de belastingaangifte. Deel ook de andere
communicatie als de hypotheek nog op beide namen staat.
Wijzig je de tegenrekening van je SNS Hypotheek naar een andere
rekening? Dan kan het zijn dat de korting op je hypotheekrente vervalt.

HULP BIJ BETALINGSPROBLEMEN
Ben je bang dat je je hypotheek niet meer kunt betalen? Bel ons dan voor een
afspraak met een SNS adviseur voor hulp: 030-2197010. Of mail naar:
hulpteamhypotheken@sns.nl. Hoe sneller je dit doet, hoe beter.
notities:
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Banksparen / lijfrenteverzekering

Heb je gespaard voor een aanvulling op je pensioen met bijvoorbeeld een
lijfrenteverzekering of een gouden handdruk? Als je gaat scheiden, mag je dat
tegoed helemaal of voor een deel splitsen. Hoe je dit verdeelt, hangt af van de
afspraken die je daarover hebt. Dit heeft fiscale gevolgen. Laat je hierover
adviseren door een fiscaal adviseur en SNS Adviseur. Houd rekening met
advieskosten.
WERKNEMERSPENSIOEN
Ook bij je werknemerspensioen hangt de verdeling af van de afspraken die jullie
hierover gemaakt hebben. Bespreek dit met je adviseur.
Let op: Geef je scheiding binnen 2 jaar door aan je pensioenuitvoerder. Anders
hoeft die dit niet meer uit te keren aan de andere partij.
Lees meer over pensioen na een scheiding verdelen op snsbank.nl.

Beleggingsrekening
VERDERGAAN MET BELEGGEN?
Wil je allebei verdergaan met beleggen? Splits de beleggingen dan over 2
rekeningen. Zet de ene rekening op 1 naam, wijzig de tegenrekening en open
nog een rekening op snsbank.nl of in de SNS Winkel.
Verdeel de beleggingen zoals afgesproken. Je kunt het afgesproken deel van de
belegging overboeken naar de nieuw geopende rekening met dit formulier.
OF STOPPEN?
✔ Willen jullie stoppen met beleggen, of 1 van jullie? Verkoop dan (het
afgesproken deel van) de belegging in Mijn SNS op een afgesproken
moment en boek de verkoopopbrengst over. Je kunt eenvoudig geld
opnemen van je beleggingsrekening in Mijn SNS.

Hef vervolgens je beleggingsrekening op. Dit doe je met het formulier
Beleggingsrekening opheffen.
Tip: Download eerst een overzicht van Mijn SNS als je dit wilt hebben.
Als je de rekening hebt opgeheven, kun je hier niet meer bij.
Hoe jullie de beleggingen verdelen, hangt af van de afspraken die jullie hierover
hebben vastgelegd, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant of huwelijkse
voorwaarden. Neem voor advies over het splitsen of opheffen van rekeningen
contact op met een financieel adviseur. Doe dit sowieso bij
beleggingsverzekeringen. Je hoort vooraf wat het advies kost.
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Leningen / kredieten

MAAK AFSPRAKEN OVER DE VERDELING
Hebben jullie leningen of kredieten, zoals een creditcard, studieschuld of
producten op afbetaling? Het verschilt per situatie wie aansprakelijk is. Ga
daarom altijd langs een SNS Adviseur. Maak afspraken over de verdeling in een
echtscheidingsconvenant. Lukt dit niet samen? Schakel dan de hulp van een
advocaat of rechter in. Je leest er meer over op snsbank.nl.
SNS DOORLOPEND KREDIET WIJZIGEN
Wil je je SNS Doorlopend Krediet stopzetten, aflossen of moet er wat anders
gebeuren met het SNS Doorlopend Krediet? Ga dan langs een SNS Adviseur
om te kijken wat de mogelijkheden zijn. SNS biedt dit product niet meer aan.

notities:

notities:

