Aangifte overlijden
Gegevens overledene:
Voornaam:
Naam:
Geslacht:

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Man o

Straat:
Nummer:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Datum overlijden:

Vrouw o

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Bus:
Postcode:
]]]]
]]]
]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]] ]] ]]]]
]] ]] ]]]]

Gegevens contactpersoon:
Ondergetekenden verklaren hierbij dat onderstaand persoon aangesteld wordt als contactpersoon voor het afhandelen van het
overlijdensdossier.
m Notaris
Voornaam:
Naam:
Geslacht:

m Erfgenaam

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Man o

Straat:
Nummer:
Woonplaats:
Emailadres:
Telefoonnummer:

m Andere

Vrouw o

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Bus:
Postcode:
]]]]
]]]
]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

A. Overdracht van de rekening:
In geval de rekening van de overledene een gemeenschappelijke rekening is, kan de langstlevende mederekeninghouder ervoor opteren
de rekening te wijzigen naar een individuele rekening.
Uitzonderingen:
- Indien de mederekeninghouder reeds een individuele rekening heeft, worden de spaartegoeden zonder verlies van de opgebouwde
getrouwheidspremie overgemaakt naar de reeds bestaande individuele rekening.
- Indien de overledene houder was van een individuele rekening, zal er bij overname van de tegoeden automatisch een nieuwe rekening
worden geopend. De tegoeden worden overgemaakt op de nieuwe rekening.
Bevestiging:
m Ik wens als medetitularis de rekening te behouden.
m Ik heb toegang tot de rekening en ben in bezit van een digipass.
m Ik heb geen toegang tot de rekening. Rabobank.be bezorgt mij een digipass en pincode.
m Ik wens de rekeningen af te sluiten.

www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54

B. Overdracht van de deposito’s:
Ondergetekende(n) geven de opdracht om de tegoeden met de vermelde verdeling over te dragen:

Aandeel %

Erfgenamen

Rekeningnummer

Naam:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

]]] ]]]]]]] ]]

Geboortedatum:
Adres:
Naam:

]]] ]]]]]]] ]]

Geboortedatum:
Adres:
Naam:

]]] ]]]]]]] ]]

Geboortedatum:
Adres:
Naam:

]]] ]]]]]]] ]]

Geboortedatum:
Adres:
Naam:

]]] ]]]]]]] ]]

Geboortedatum:
Adres:

Handtekeningen:
Erfgenaam 1

Erfgenaam 2

Erfgenaam 4

Erfgenaam 5

Erfgenaam 3

Voeg volgende documenten toe aan deze aanvraag:
•
een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris, OF
•
een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor;
•
een recto-versie kopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen,
•
een rekeningafschrift, niet ouder dan 6 maanden, van de rekening waarop de gelden geboekt kunnen worden.
Stuur deze aanvraag, samen met de noodzakelijke documenten (uitsluitend) per post naar:
Rabobank.be
Uitbreidingstraat 86, bus 3
B-2600 Berchem (Antwerpen)
www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
t : +32 (0)3 289 28 88 (nl)
t : +32 (0)3 289 29 99 (fr)
f : +32 (0)3 281 21 54

Vragen?
Bel onze klantendienst op 03-289 28 88 of mail naar info@rabobank.be.

