Automatisch sparen en beleggen
(incasso)

Wilt u periodiek een bedrag sparen of beleggen? Dat kan gemakkelijk via een automatische incasso. Gebruik dit
formulier om ons daarvoor toestemming te geven. Wij incasseren dan elke maand, elk kwartaal of elk jaar het door
u gekozen bedrag van uw vaste tegenrekening.
U kunt dit formulier ook gebruiken om uw automatische incasso te wijzigen of stop te zetten.
Let op: U hoeft alleen de onderdelen in te vullen die van toepassing zijn.
Geeft u een nieuwe incasso door of wilt u een ander rekeningnummer doorgeven voor uw automatische incasso? Vul dan
ook het Mandaatformulier op pagina 3 in.
Uw gegevens
Rekeningnummer
Voorletters en achternaam
									

(en geboortenaam/geslachtsnaam als die anders is dan uw achternaam)

Geboortedatum
									

 Man

 Vrouw

Automatisch sparen
Nieuw							
Wilt u beginnen met automatisch sparen? Vul dan hieronder de gevraagde
gegevens in.
Bedrag							 
€									  
(minimaal € 25, maximaal € 500,-)
Per								
									
Datum eerste incasso

 Maand

 Kwartaal

Incassorekening/IBAN 											

 Jaar

					    (uw vaste tegenrekening)

Op naam van
Woonplaats

Wijzigen							
Wilt u het bedrag dat u automatisch spaart wijzigen? Of wilt u de
incassorekening wijzigen? Vul dat dan hieronder in.
Bedrag (oud)							  €
									
moet worden:
Bedrag (nieuw) 						  €

C 01.2.46-0118

Incassorekening/IBAN (oud)
									
Incassorekening/IBAN (nieuw)

moet worden:

									

Let op: Wijzigt u de incasssorekening? Dan wijzigt ook uw vaste tegenrekening. Uw incassorekening
moet op dezelfde naam/namen staan als uw rekening bij Delta Lloyd Bank. Stuur daarom een kopie
rekeningafschrift van uw nieuwe incassorekening mee. Dat mag ook een geprint digitaal afschrift of
een schermprint van internetbankieren zijn. Als het rekeningnummer en de tenaamstelling er maar
op staan. Staat uw rekening bij Delta Lloyd Bank op één naam? Dan moet uw incassorekening ook
op één naam staan.

Stoppen							

Wilt u stoppen met automatisch sparen? Geef dat dan hieronder aan.
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Delta Lloyd Bank
Postbus 40008
6803 GD Arnhem				

	Ik/wij wil(len) stoppen met automatisch sparen

www.deltalloyd.nl

wis

opslaan

print

Automatisch sparen en beleggen
(incasso)

Automatisch beleggen
Nieuw							Wilt u beginnen met automatisch beleggen? Vul dan hieronder de gevraagde
gegevens in.
									

Het overzicht van de fondsen vindt u op www.deltalloyd.nl.

Datum eerste incasso
Incassorekening/IBAN 											

					    (uw vaste tegenrekening)

Op naam van
Woonplaats

Naam fonds

Bedrag*

Per

€

 Maand

 Kwartaal

 Jaar

€

 Maand

 Kwartaal

 Jaar

€

 Maand

 Kwartaal

 Jaar

€

 Maand

 Kwartaal

 Jaar

* Minimaal € 25,-, maximaal € 500,-

Wijzigen							
Wilt u in een ander fonds beleggen? Of het bedrag of de incassorekening
wijzigen? Vul dat dan hieronder in.
Naam fonds (oud)

Naam fonds (nieuw)

Bedrag*
€
€
€
€

* Minimaal € 25,-, maximaal € 500,-

Incassorekening/IBAN (oud)
									
Incassorekening/IBAN (nieuw)

moet worden:

									

Let op: Wijzigt u de incasssorekening? Dan wijzigt ook uw vaste tegenrekening. Uw incassorekening
moet op dezelfde naam/namen staan als uw rekening bij Delta Lloyd Bank. Stuur daarom een kopie
rekeningafschrift van uw nieuwe incassorekening mee. Dat mag ook een geprint digitaal afschrift of
een schermprint van internetbankieren zijn. Als het rekeningnummer en de tenaamstelling er maar
op staan. Staat uw rekening bij Delta Lloyd Bank op één naam? Dan moet uw incassorekening ook
op één naam staan.

Stoppen					Wilt u stoppen met automatisch beleggen? Geef dan hieronder aan met
welke fonds(en) u wilt stoppen.
Naam fonds

Bedrag*
€
€
€
€

Ik/wij wil(len) met alle automatische beleggingen stoppen
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wis
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Automatisch sparen en beleggen
(incasso)

Ondertekening
Plaats

				

Handtekening (eerste) rekeninghouder

Datum
							

Handtekening tweede rekeninghouder

									
Let op: Staat uw rekening op twee namen En wijzigt u de incassorekening?
Zet dan allebei uw handtekening.
Om deze wijziging voor u te kunnen verwerken, hebben wij de gegevens van uw legitimatiebewijs
nodig. Stuur daarom een kopie van uw legitimatiebewijs mee als u dit formulier naar ons
terugstuurt. Kopieer bij een legitimatiebewijs in pasvorm de voor- en de achterkant. Hebt u in
het verleden al een kopie ingestuurd? Dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Hebt u het formulier ondertekend? 	Scan het formulier dan in en stuur het samen met het ingevulde en
ondertekende Mandaatformulier naar service@deltalloyd.nl. Zet in het
onderwerp van uw e-mail ‘Verwerking en beheer Delta Lloyd Bank’.
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Of stuur het formulier naar:
Delta Lloyd Bank, Postbus 40008, 6803 GD Arnhem.

Automatisch sparen en beleggen (incasso)

wis

opslaan
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Mandaatformulier
SEPA

Mandaatformulier automatische incasso
Geeft u een nieuwe incasso door of wilt u een ander rekeningnummer doorgeven voor uw automatische incasso?
Vul dan ook dit formulier in. U geeft ons hiermee toestemming om het afgesproken bedrag automatisch te
incasseren.
Door ondertekening van dit Mandaatformulier, geeft u toestemming aan:
– Delta Lloyd Bank om een opdracht tot automatische incasso te sturen naar de bank van uw incassorekening;
–	Uw bank waar de incassorekening loopt om een bedrag van uw rekening te incasseren in opdracht van Delta Lloyd Bank.
Bent u het niet eens met de incasso? Dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
de incasso contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Uw gegevens
Naam
Adres		
Postcode en woonplaats
Land
Incassorekening/IBAN 											

(uw vaste tegenrekening)

Onze gegevens
Naam 							 

Delta Lloyd Bank

Identificatie 							 

NL12ZZZ331911890000

Adres 							 
Postbus 231
Postcode en woonplaats

1000 AE Amsterdam

Land								 

Nederland

Mandaatgegevens

Terugkerende betaling

Productnaam
Ondertekening
Plaats

Handtekening (eerste) rekeninghouder

Datum
Handtekening tweede rekeninghouder

Let
									op: Staat uw rekening op twee namen En wijzigt u de incassorekening?
Zet dan allebei uw handtekening.

Delta Lloyd Bank is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden
Bank N.V. gevestigd te Den Haag KvK-nummer 52605884
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Mandaatformulier SEPA
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