Wijzigingsformulier toevoegen/verwijderen
rekeninghouder a.s.r. internet spaarrekening
en/of een beleggersrekening

ASR Bank N.V.
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Hebt u een a.s.r. internet spaarrekening en/of
een beleggersrekening?
Dan kunt u met dit formulier:
- Een rekeninghouder toevoegen aan de
rekening;
- Een rekeninghouder laten verwijderen.
Controleer bij het wijzigen van de rekeninghouder of de tegenrekening nog juist is. Als
u de tegenrekening wilt wijzigen, dan leest u
verderop hoe u dit kunt doen.
Wat stuurt u met dit formulier mee?
Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
Stuurt u een kopie van identiteitskaart. Kopieer
dan de voor- en achterkant van de kaart.
Wij ontvangen graag van elke rekeninghouder
een kopie. Bij het toevoegen van een rekening
houder ontvangen wij ook graag een kopie
legitimatiebewijs van de nieuwe rekeninghouder.

Uw tegenrekening wijzigen/rekeninghouder
identificeren
Om uw tegenrekening te kunnen wijzigen maar
ook om de tegenrekening te kunnen verifiëren,
vragen wij u om:
1. dit formulier geheel in te vullen en samen met
een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
aan ons op te sturen.
2. Een kopie van een bankafschrift mee te sturen
van de door u opgegeven betaalrekening van
de nieuwe rekeninghouder/gemachtigden.
Op het bankafschrift dienen de tenaamstelling
en het rekeningnummer zichtbaar te zijn.
Saldi kunt u doorstrepen.
Waar stuurt u het formulier naar toe?
U kunt het ondertekende formulier sturen aan
asrbank@asr.nl of opsturen per post naar:
ASR Bank N.V.
Afdeling Sparen & Beleggen
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met ons Contact Center
op telefoonnummer (030) 278 278 2. Wij zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.30 uur.

1. Gegevens rekeninghouder
Naam rekeninghouder
Deelnemernummer
E-mail adres
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
2. Fiscaal inwonerschap (invullen verplicht)
Eerste rekeninghouder
		
		

Bent u fiscaal inwoner van Nederland?
ja
nee
Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?
Bent u geboren in de Verenigde Staten?
ja
nee

		
		
		

Belangrijk: Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten tevens de volgende U.S.
Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands indien u daar geboren bent na
3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands.

ja

nee

3. Wilt u de vaste tegenrekening van al uw spaar- of beleggingsrekeningen wijzigen?
		

Nee, ga door naar vraag 4

		

Ja

Nieuwe tegenrekening

N

L

Tenaamstelling

53701_0518

Plaats
		
		
		
		

LET OP! Indien u voor uw "oude" tegenrekening een automatische incasso heeft afgegeven,
passen wij deze automatische incasso aan voor uw "nieuwe" tegenrekening.
De tegenrekening moet een particuliere rekening zijn.
De tegenrekening moet op dezelfde naam staan als uw rekening bij a.s.r. bank

4. Iemand toevoegen op de rekening
Wilt u iemand toevoegen
op de rekening?
		
		
		

Ja, ik wil een mederekeninghouder toevoegen,

ga door naar vraag 6,

Nee
Let op: voor de a.s.r. Lijfrente Spaarrekening, Extra Pensioen Beleggen en voor de Extra Pensioen
Uitkering is het niet mogelijk om een tweede rekeninghouder toe te voegen.

5. Iemand verwijderen
Wilt u iemand verwijderen op de
rekening?
		

Ja, ik wil een mederekeninghouder verwijderen,

ga door naar vraag 6,

Nee

6. Wie is de mederekeninghouder die u wilt toevoegen of verwijderen?
Voorletters / Achternaam
Adres
Postcode / Woonplaats
E-mailadres
Burgerservicenummer
Telefoon
IBAN

N

L

7. Fiscaal inwonerschap (invullen verplicht)
Tweede rekeninghouder
		
		

Bent u fiscaal inwoner van Nederland?
ja
nee
Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?
Bent u geboren in de Verenigde Staten?
ja
nee

		
		
		

Belangrijk: Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten tevens de volgende U.S.
Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands indien u daar geboren bent na
3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands.

ja

nee

8. Ondertekening
Datum
Plaats
Handtekening eerste rekeninghouder

Handtekening
mederekeninghouder
Hebt u een kopie van uw
identiteitsbewijs meegestuurd?

ja

Hebben beide rekeninghouders
het formulier ondertekend?

ja

		
		
		
		

ASR Bank N.V. beschikt over een vergunning van de Nederlandsche Bank en is als financiële
dienstverlener opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 		
12000044. ASR Bank N.V. treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent beleggingsdiensten
zonder daarbij als adviseur op te treden.

