Aanvraag overdracht Pensioenspaarrekening
Opgelet: Neem volgende aandachtspunten in acht:
•

Enkel pensioenspaarfondsen komen in aanmerking voor een overdracht, geen pensioenspaarverzekeringen. Bij twijfel, neem contact op met onze klantendienst.

•

Vergeet bij overdracht uw automatische spaaropdracht bij uw vorige bank niet stop te zetten.

•

Indien u dit jaar reeds gestort heeft in uw vorig pensioenspaarfonds, volstort u het beste tot het fiscaal maximum bedrag vóór dat u uw pensioenspaarfonds overdraagt. U kunt namelijk maar 1 fiscaal attest inbrengen in uw belastingaangifte.

Uw gegevens:
Voornaam:
Naam:
Straat:
Nummer:
Woonplaats:
Geboortedatum:

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

Om uw pensioenspaarfonds over te brengen naar Rabobank.be dient u eerst online een pensioenspaarrekening te openen. Log daarvoor in
op de beveiligde website, kies in het menu “Beleggen” > “Uw pensioenspaarrekening” > “Open een pensioenspaarrekening”. Onderteken de
opening van de pensioenspaarrekening met uw digipass. U ontvangt onmiddellijk het nummer van uw pensioenspaarrekening.
Noteer voor de overdracht hierna het rekeningnummer en type pensioenspaarfonds waarvoor u heeft gekozen.
Rabo Pensioenspaarrekening:

BE

Pensioenspaarfonds:

m BNP Paribas B Pension Fund Stability (ISIN: BE0946410785)

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

m BNP Paribas B Pension Fund Balanced (ISIN: BE0026480963)
m BNP Paribas B Pension Fund Growth (ISIN: BE0946411791)

Gegevens van de financiële instelling van waar u de pensioenspaarrekening wenst over te dragen:
Naam financiële instelling:

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
ISIN-code van het pensioenspaarfonds (optioneel):
]]]]]]]]]]]]
Nummer pensioenspaarrekening bij andere financiële instelling: BE
]] ]]]] ]]]] ]]]]
Reeds gestort voor het huidig fiscaal jaar:
o Nee
o Ja, gedeeltelijk
o Ja, tot het fiscaal maximum
Datum:  
]] ]] ]]]]
Naam pensioenspaarfonds:

Handtekening:

Stuur uw aanvraag per post naar:
Rabobank.be
Uitbreidingstraat 86, bus 3
B-2600 Berchem (Antwerpen)

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

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

